
          

  

      

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  

  Р І Ш Е Н Н Я 

від 24 лютого  2012 року        №  174 

смт. Голованівськ 

 

 

Про внесення змін  до районної  

програми по створенню соціально-економічних 

умов для реалізації статутної діяльності  

Голованівської  районної організації  

інвалідів КООІ ВОІ СОІУ на 2011-2013роки,  

затвердженої рішенням районної ради 

від 24 грудня 2010року № 25 

 

Заслухавши інформацію начальника управління праці та соціального 

захисту населення Голованівської райдержадміністрації Дудник А.А. «Про  

внесення змін і доповнень до районної програми по створенню соціально-

економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської  районної 

організації інвалідів КООІ ВОІ СОІУ на 2011-2013роки, затвердженої рішенням 

районної ради від 24 грудня 2010року № 25 

 

районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Внести зміни до районної програми по створенню соціально – 

економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської РОІ КООІ 

ВОІ СОІУ на 2011 – 2013 роки, затвердженої рішенням районної ради від 24 

грудня 2010 року №25, виклавши додаток «Заходи Голованівської районної 

організації інвалідів КООІ ВОІ СОІУ на 2011 – 2013 роки по виконанню 

статутної діяльності та кошторис на їх  проведення» у новій редакції 

(додається).  

  

Голова районної ради                                                        О.Чушкін                                                                                  
 

 

 



Додаток  

до районної програми по  

створенню соціально-економічних 

умов для реалізації статутної 

діяльності Голованівської організації  

інвалідів КООІ  ВОІ СОІУ на 2011/2013р. 

 

 

Заходи 

Голованівської районної організації інвалідів  

КООІ ВОІ СОІУ на 2011/2013роки 

по виконанню статутної діяльності та кошторис на їх проведення 
№ 

п/п 

Назва заходу Сума 

коштів на 

2011 рік 

Сума 

коштів 

на2012рік 

Сума 

коштів 

на2013рік 

1. Відвідування інвалідів працівниками 

управління праці та соціального захисту 

населення районної державної 

адміністрації(придбання квітів,продуктів 

харчування. побутових товарів) 

700,00   

2. Організаційні заходи(засідання ради, 

збори,круглі столи,  конференції, семінари, 

брейк-кава, оренда залу, придбання 

канцтоварів,підписка газет) 

950,00 1200,00 1200,00 

3. Проведення круглого столу: захист прав 

людей з обмеженими фізичними 

можливостями(брейк-кава, автотранспорт, 

оплата лекторів) 

300,00   

4. Відвідування та матеріальна допомога важко 

хворим інвалідам 
3350,00 2000,00 2000,00 

5. Спортивні, святкові та мистецькі заходи  в т.ч. 4700,00 14800,00 14800,00 

5.1. Фізична культура,спортивні 

змагання,конкурси 

200,00 250,00 250,00 

5.2. Проведення фестивалю дитячої 

творчості:оренда залу,звукове 

обслуговування, автотранспорт. 

500,00 800,00 800,00 

5.3. Участь у обласних та Всеукраїнських 

спартакіада,фестивалях, 

тощо:проїзд,харчування,придбання 

спортивної форми 

500,00 500,00 500,00 

5.4. Конкурс малюнку: оренда 

залу,автотранспорт,придбання 

призів,харчування,поштові витрати 

500,00 300,00 300,00 

5.5. Святкові заходи: 

до дня захисту прав жінок і миру:придбання 

листівок,квітів,подарунків,харчування,звукове 

обслуговування; 

 

 

1000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



до Міжнародного Дня інваліда:оренда 

залу,грамоти,квіти,пам’ятні адреси,призи 

2000,00 12950,00 12950,00 

6. Підписка газет та журналів  2000,00 2000,00 

7. Утримання апарату Голованівської організації 

інвалідів КООІ ВОІ СОІУ 
10000,00 10000,00 10000,00 

 

 

ВСЬОГО 20000,00 30000,00 30000,00 

 
 

 

 

       

 

  

 

 

 

 


