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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL HUMANITARINĖS PAGALBOS SUTEIKIMO
2022 m. kovo 30 d. Nr. T1-44
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17
punktu, Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo 10 ir
11 straipsniais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi, Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir
humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 94.5 ir 94.8 papunkčiais ir
atsižvelgdama į Borščivo miesto tarybos 2022 m. kovo 4 prašymą Nr. 547/03-18, Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2022 m. kovo 23 d. rekomendaciją teikti humanitarinę
pagalbą Ukrainai, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Suteikti miestui partneriui Borščivui (Ukraina) humanitarinę pagalbą 20 000 (dvidešimt
tūkstančių) Eur iš Šilalės rajono savivaldybės administracijai skirtų 2022 metų asignavimų
savarankiškoms funkcijoms vykdyti.
2. Įpareigoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių šio sprendimo 1 punkte
nurodytą lėšų sumą pervesti į Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimui
priklausančios Ukrainos Raudonojo Kryžiaus organizacijos Borščivo regioninio padalinio specialią
sąskaitą, skirtą humanitarinei pagalbai Ukrainai.
3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės
rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų apygardos
administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) arba Lietuvos
administracinės ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda).
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