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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шостого скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ 
    
26.04.2013

№  13

 
Про внесення змін та доповнень до  Комплексної районної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Чернігівської районної ради від 24.02.2012 № 6


Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.12.2012 № 585 “Про реорганізацію структури обласної державної адміністрації” та з метою удосконалення організації повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, створення правових і соціальних умов для належного розвитку сім’ї, у тому числі удосконалення роботи щодо попередження насильства, всебічної підтримки молоді, утвердження гендерного паритету та протидії торгівлі людьми Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:

1. Внести доповнення до абзацу 1  розділу 1 Комплексної районної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки , (далі – Комплексна програма) виклавши його в такій редакції: «Комплексна районна програма з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки»   розроблена відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Закону України «Про охорону дитинства»,  Закону України  «Про попередження насильства в сім’ї», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закону України  «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Закону України  «Про протидію торгівлі людьми» .

2. Внести зміни у розділ 6 абзаци  1, 3, 4:
2.1.Абзац 1 викласти у новій редакції: «Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених на виконання Комплексної програми, призначається управління соціального захисту населення Чернігівської райдержадміністрації».
2.2. Абзац 3 виключити з розділу 6 та викласти у новій редакції:
«Управління соціального захисту населення райдержадміністрації щороку до 10 числа, що наступає за звітним періодом, надає до районної ради узагальнену інформацію про виконання Комплексної програми».
2.3. Абзац 4 виключити з розділу 6 та викласти у новій редакції:
«Відповідальні виконавці щороку до 05 числа, що наступає за звітним періодом, надають управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації  інформацію про стан виконання заходів Комплексної програми» .

3. Внести зміни до розділу 8 підрозділів 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 у стовпці 3:  замінити у переліку відділів відділ у справах сім’ї, молоді та спорту на управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, відділ освіти на відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. 



Голова ради
О.П.Романчук
















