
ІНФОРМАЦІЯ про районні комплексні  програми, які діяли у Путильському районі,  фінансування їх у 2020 році та перспектива фінансування у 2021 році 

 

   №  

п/п 

Назва районних  комплексних програм Рішення, номер, дата затвердження  

районних програм 

Потреба коштів  з 

районного бюджету на 

2020 рік передбачена 

програмою ( грн.)  

Профінансовано  з 

районного бюджету 

за 2020 рік   (грн.) 

 Потреба коштів  

з районного 

бюджету на 2021 

рік передбачена 

програмою 

 ( грн.) 

Передбачено  

коштів в районному 

бюджеті на 2021  

рік ( грн.) 

1.  Районна програма соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення «Турбота» на 

2019-2021 роки 

Рішення № 11-31/19 від 21.03.2019 року         314000          314000            

 

 

2.  Районна програма соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції (учасників бойових 

дій) та операції об’єднаних сил, членів їх сімей на 

2020-2022 роки 

Рішення  №07-38/20 від 27.01.2020 року           70000            22500             

3.  Районна Програма розвитку підтримки статутної 

діяльності ветеранської організації у 

Путильському районі на 2018-2022 роки 

Рішення № 28-24/18 від 12.04.2018 року         15000            3500   

4.  Районна програма  забезпечення пільгами окремих 

категорій громадян на 2020-2022 роки 

Рішення № 25-42/12 від  13.08.2020 року 

 

        210000          100000            

5.  Комплексна програма підтримки ветеранів 

Афганської війни,воїнів-інтернаціоналістів, 

учасників бойових дій та їх сімей Путильського 

району на 2020-2023 роки 

Рішення №04-38/20 від 23.01.2020 року               0            5000   

6.  Районна «Програма Трансплантологія у 

Путильському районі на 2020 рік» 

Рішення №05-38/20 від 23.01.2020 року           315000            863000   

7.  Районна програма розвитку та діяльності 

Центральної районної аптеки № 54 смт Путила на 

2018-2022 роки 

Рішення №42-25/18 від 11.07.2018 року.           15000            15000   

8.  Програма відшкодування експлуатаційних витрат 

Путильській районній раді на утримання 

обслуговуючого персоналу на 2020 рік 

Рішення №06-38/20 від 23.01.2020 року           215000            175000   

9.  Районна програма розвитку КНП «Путильський 

районний Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Путильської районної ради на 2019-

2021 роки 

Рішення №23-32/19 від 18.06.2019 року           35000             40000   

10.  Комплексна програма розвитку та фінансової 

підтримки КНП «Путильська центральна районна 

Рішення № 29-42/20 від 13.08.2020 року                  



лікарня» Путильської районної ради Чернівецької 

області на період 2020-2022 роки 

11.  Програма забезпечення інформаційних потреб 

населення Путильського району на 2020-2021 

роки 

Рішення № 56-37/19 від 12.12.2019 року             40000         40000         

12.  Програма створення та функціонування Центру 

надання адміністративних послуг Путильської 

районної державної адміністрації на 2018-2020 

роки 

Рішення № 69-29/18 від 20.12.2018 року 50000          30700   

13.  Районна Програма утримання КЗ «Об’єднаний 

трудовий архів сіл,селища Путильського району» 

на 2020-2023 роки 

Рішення № 48-36/19 від 12.12.2019 року                190000         265300   

14.  Програма розвитку цивільного захисту, 

забезпечення пожежної безпеки та запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації в 

Путильському районі на 2018-2021 роки 

Рішення № 27-24/18 від 12.04.2018 року                   0           40000        

15.  Районна Комплексна програма створення та 

підтримки Путильського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки на 2019-

2021 роки 

Рішення № 15-31/19 від 21.03.2019 року                  0             20000   

16.  Програма розвитку футболу в Путильському 

районі на 2017-2020 роки 

Рішення № 04-12/17 від 23.02.2017 року 5000             5000   

17.  Програма забезпечення інформаційних потреб 

населення Путильського району на 2020-2021 

роки 

Рішення № 56-37/19 від 24.12.2019 року 40000            34100   

 ВСЬОГО:               1514000        1973100   

 

Примітка:  
 

 Інформація звірена зі звітом про виконання районного бюджету за 2020  рік та з рішенням  «Про районний бюджет на 2020 рік». 

 

 

 


