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Про внесення змін до показників
районного бюджету на 2020 рік
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 22 вересня 2020 року № 721 «Про внесення змін до показників обласного
бюджету на 2020 рік», листа Департаменту фінансів Херсонської обласної
державної адміністрації від 01 жовтня 2020 року № 05-08/09 щодо розподілу
субвенції», рішень XXXV сесії Нижньоторгаївської сільської ради сьомого
скликання від 28 серпня 2020 року № 267 «Про внесення змін до рішення XXXI
сесії сільської ради сьомого скликання від 24 грудня 2019 року № 231 «Про
сільський бюджет Нижньоторгаївської сільської ради на 2020 рік» та від 28
серпня 2020 року № 268 «Про передачу іншої субвенції з сільського бюджету
районному бюджету», VII сесії Вербівської сільської ради сьомого скликання
від 31 серпня 2020 року № 106 «Про внесення змін до рішення XXXII сесії
сільської ради сьомого скликання від 18 грудня 2019 року № 334 «Про
сільський бюджет Вербівської сільської ради на 2020 рік» та від 31 серпня 2020
року № 108 «Про надання субвенції із сільського бюджету Вербівської
сільської ради районному бюджету», XLI сесії Вільненської сільської ради
сьомого скликання від 15 серпня 2020 року № 352 «Про внесення змін до
рішення XXXVI сесії сільської ради сьомого скликання від 24 грудня 2019
року № 305 «Про сільський бюджет Вільненської сільської ради на 2020 рік» та
від 16 вересня 2020 року № 357 «Про передачу іншої субвенції з сільського
бюджету районному бюджету», VII сесії Вербівської сільської ради сьомого
скликання від 31 серпня 2020 року № 107 «Про внесення змін до рішення XXX
сесії сільської ради сьомого скликання від 24 грудня 2019 року № 292 «Про
сільський бюджет села Дем`янівка на 2020 рік» та від 31 серпня 2020 року №
109 «Про надання субвенції із сільського бюджету села Дем`янівки районному
бюджету», XXXIII сесії Братської сільської ради сьомого скликання від 15
вересня 2020 року № 328 «Про внесення змін до рішення XXVII сесії сільської
ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 277 «Про сільський бюджет
Братської сільської ради на 2020 рік» та від 16 вересня 2020 року № 332 «Про
передачу іншої субвенції з сільського бюджету районному бюджету», XXXVII
сесії Верхньоторгаївської сільської ради сьомого скликання від 16 вересня 2020

року № 345 «Про внесення змін до рішення XXX сесії сільської ради сьомого
скликання від 24 грудня 2019 року № 283 «Про сільський бюджет села Верхні
Торгаї на 2020 рік» та від 16 вересня 2020 року № 346 «Про передачу іншої
субвенції з сільського бюджету районному бюджету»,
XL
сесії
Новопетрівської сільської ради сьомого скликання від 11 вересня 2020 року №
230 «Про внесення змін до рішення XXXVI сесії сільської ради сьомого
скликання від 24 грудня 2019 року № 195 «Про бюджет села Новопетрівка на
2020 рік» та від 11 вересня 2020 року № 231 «Про затвердження Договору на
передачу іншої субвенції районному бюджету», LVI сесії Степненської
сільської ради сьомого скликання від 02 вересня 2020 року № 456 «Про
внесення змін до рішення XXXVIII сесії сільської ради сьомого скликання від
23 грудня 2019 року № 396 «Про сільський бюджет Степненської сільської ради
на 2020 рік» та від 02 вересня 2020 року № 457 «Про передачу іншої субвенції з
сільського бюджету районному бюджету», XXXIX
сесії Анатолівської
сільської ради сьомого скликання від 23 вересня 2020 року № 305 «Про
внесення змін до рішення XXXII сесії сільської ради сьомого скликання від 20
грудня 2019 року № 258 «Про бюджет Анатолівської сільської ради на 2020
рік» та від 23 вересня 2020 року № 308 «Про затвердження договору на
передачу іншої субвенції районному бюджету», VIII сесії Вербівської сільської
ради сьомого скликання від 06 жовтня 2020 року № 133 «Про внесення змін до
рішення XXXII сесії сільської ради сьомого скликання від 18 грудня 2019 року
№ 334 «Про сільський бюджет Вербівської сільської ради на 2020 рік» та від 6
жовтня 2020 року № 134 «Про надання субвенції із сільського бюджету
Вербівської сільської ради районному бюджету», VIII сесії Вербівської
сільської ради сьомого скликання від 06 жовтня 2020 року № 135 «Про
внесення змін до рішення XXX сесії сільської ради сьомого скликання від 24
грудня 2019 року № 292 «Про сільський бюджет села Дем`янівка на 2020 рік»
та від 06 жовтня 2020 року № 136 «Про надання субвенції із сільського
бюджету села Дем`янівки районному бюджету», рішення сесії Іванівської
районної ради від 24 вересня 2020 року № 640 «Про внесення змін до рішення
XLIII сесії районної ради сьомого скликання від 20 грудня 2019 року № 574
«Про районний бюджет Іванівського району на 2020 рік», листів головних
розпорядників коштів районного бюджету, керуючись Бюджетним кодексом
України (зі змінами), статтею 6, пунктом 3 частини першої статті 13, статтею
18, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Схвалити проєкт змін до показників районного бюджету на 2020 рік,
затверджених рішенням XL сесії районної ради сьомого скликання від 24
грудня 2019 року № 994 у частині:
1.1. Збільшення дохідної частини загального фонду районного бюджету
по ККД:
1.1.1. 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету» у сумі 93 867 гривень, направивши їх

районній державній адміністрації на лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет.
1.1.2. 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельноремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та
інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» у сумі 731 042 гривень,
направивши кошти управлінню соціального захисту населення районної
державної адміністрації на виплату грошової компенсації за належне для
отримання жиле приміщення особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
1.1.3. ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у загальній
сумі 982 161 гривень, отриманої від Нижньоторгаївської - 11 500 гривень,
Вербівської – 668 705 гривень, Вільненської – 225 300 гривень, Дем`янівської
– 17 500 гривень, Братської – 4 600 гривень, Верхньоторгаївської – 4 600
гривень, Новопетрівської – 4 600 гривень, Степненської – 6 900 гривень,
Анатолівської – 4 600 гривень сільських рад та Іванівської районної ради
Херсонської області – 33 856 гривень, направивши їх головним розпорядникам
коштів районного бюджету, а саме:
- районній державній адміністрації у сумі 113 300 гривень, з них на
виконання заходів районної програми громадської безпеки та територіальної
оборони на 2017-2020 роки у сумі 67 300 гривень на проведення навчальних
зборів 124-ї окремої бригади територіальної оборони за рахунок коштів
Нижньоторгаївської - 11 500 гривень, Вербівської – 13 800 гривень,
Вільненської – 9 200 гривень, Братської – 4 600 гривень, Верхньоторгаївської
– 4 600 гривень, Новопетрівської – 4 600 гривень, Степненської – 6 900 гривень,
Анатолівської - 4 600 гривень та Дем`янівської – 7 500 гривень сільських рад;
на виконання заходів районної програми підтримки закладу медицини –
комунального некомерційного підприємства «Нижньосірогозький Центр
первинної медико-санітарної допомоги» для фінансування комунального
некомерційного підприємства «Нижньосірогозький Центр первинної медикосанітарної допомоги» у сумі 46 000 гривень, з них для оплати електроенергії
по фельдшерських пунктам сіл Вільне та Змагання – 25 000 гривень за рахунок
коштів Вільненської сільської ради, на придбання вугілля для фельдшерського
пункту села Дем`янівка – 6 000 гривень за рахунок коштів Дем`янівської
сільської ради та на придбання вугілля для Вербівської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини – 15 000 гривень за рахунок коштів Вербівської
сільської ради;
- сектору освіти районної державної адміністрації у сумі 288 456
гривень на виконання заходів програми соціально-економічного та культурного
розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік, з них для фінансування
Вербівського закладу повної загальної середньої освіти у сумі 59 500 гривень, а
саме: на придбання системних блоків для комп`ютерного класу – 30 000
гривень, меблів – 25 000 гривень, канцелярських товарів – 3 000 гривень,
предметів та обладнання для медичного кабінету – 1 500 гривень за рахунок

коштів Вербівської сільської ради; для фінансування Вільненської
загальноосвітньої школи I-III ступенів у сумі 224 956 гривень, а саме: на
придбання матеріалів для поточного ремонту навчальних кабінетів – 50 000
гривень, меблів – 51 200 гривень, екрану і кріплення для проектору – 4 000
гривень, спортивної форми – 12 000 гривень, предметів та обладнання для
медичного кабінету – 3 750 гривень, комплекту матів – 49 600 гривень,
ноутбуку – 12 000 гривень та дитячої стінки – 8 550 гривень за рахунок коштів
Вільненської сільської ради та на харчування дітей села Першотравневе, які
навчаються у Вільненській загальноосвітній школі I-III ступенів – 33 856
гривень за рахунок коштів районного бюджету Іванівського району
Херсонської області; для фінансування Дем`янівської загальноосвітньої школи
I-II ступенів у сумі 4 000 гривень для придбання килима для облаштування
класної кімнати 1 класу Нової української школи за рахунок коштів
Дем`янівської сільської ради.
- фінансовому відділу районної державної адміністрації у сумі 580 405
гривень для надання іншої субвенції обласному бюджету на виконання заходів
програми
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
Нижньосірогозького району на 2020 рік, спрямованих на розвиток системи
охорони здоров`я у сільській місцевості, зокрема на: будівництво Вербівської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Зелена,1 в с. Верби
Нижньосірогозького району Херсонської області за рахунок коштів Вербівської
сільської ради.
1.2. Перерозподілу дохідної частини загального фонду районного
бюджету по видах податку, а саме: зменшити податок на прибуток підприємств
та фінансових установ комунальної власності на суму 20 000 гривень,
адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень - 20 000 гривень, адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та
громадських формувань - 10 000 гривень та надходжень від орендної плати за
користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності на суму 12 800 гривень, а збільшити податок на
доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку інших ніж заробітна плата на суму 17 800гривень та плату за
надання інших адміністративних послуг на суму 45 000 гривень.
1.3. Перерозподілу видаткової частини загального фонду районного
бюджету між головним розпорядникам коштів районного бюджету у межах
затверджених на 2020 рік бюджетних асигнувань, а саме:
1.3.1. Зменшити видатки у сумі 133 606,65 гривень по районній державній
адміністрації на виконання заходів програми соціально-економічного та
культурного розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік по
комунальному некомерційному підприємству «Нижньосірогозька центральна
районна лікарня» Нижньосірогозької районної ради на співфінансування
проєкту «Подаруй людині життя» на придбання системи ультразвукової
діагностики з датчиками.
1.3.2. Збільшити видатки у сумі 133 606,65 гривень, з них:

- по районній державній адміністрації - 53 606,65 гривень, з них для
фінансування комунального некомерційного підприємства «Нижньосірогозький
Центр первинної медико-санітарної допомоги» у сумі 38 800 гривень на
виконання заходів районної програми боротьби з онкологічними
захворюваннями на 2019-2023 роки, з них на забезпечення онкологічних хворих
на термінальних стадіях протибольовою терапією – 10 000 гривень та на оплату
цитологічних досліджень біоматеріалу жіночого населення старше 18 років на
цитологічний скринінг раку матки – 28 800 гривень; для фінансування
комунального некомерційного підприємства «Нижньосірогозька центральна
районна лікарня» Нижньосірогозької районної ради гривень у сумі 14 806,65
гривень на виконання заходів районної програми підтримки комунального
некомерційного підприємства «Нижньосірогозька центральна районна лікарня»
Нижньосірогозької районної ради на 2020-2021 роки на відшкодування коштів
на проведення медичних оглядів пільгової категорії населення району;
- по управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації у сумі 80 000 гривень, із них на виконання заходів районної
програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки –
30 000 гривень на цільову адресну грошову допомогу для забезпечення
лікуванням онкологічних хворих Нижньосірогозького району та на виконання
заходів районної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з
інвалідністю та підтримки сім`ї, утвердження гендерної рівності і протидії
торгівлі людьми на 2015-2020 роки – 50 000 гривень для надання одноразової
матеріальної допомоги мешканцям району, які опинилися у скрутному
становищі внаслідок непередбачених обставин.
1.4. Перерозподілу видаткової частини районного бюджету по головним
розпорядникам коштів районного бюджету у межах затверджених на 2020 рік
бюджетних асигнувань, а саме:
- по сектору освіти районної державної адміністрації по залишку
освітньої субвенції, що склався на початок року та на виконання заходів
програми
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
Нижньосірогозького району на 2020 рік, а саме: зменшити видатки на
проведення капітальних ремонтів внутрішніх санвузлів II поверху на суму
129 73,15 гривень, III поверху на суму 240 29,52 гривень, коридорів на суму
4071,65 гривень, придбання опалювального котла на суму 6 101,02 гривень та
на проведення поточного ремонту автоматичної пожежної сигналізації, системи
керування евакуюванням, системи пожежного спостереження на суму
452 326,72 гривень Нижньосірогозького опорного закладу повної загальної
середньої освіти, а збільшити видатки на придбання вогнегасників
вуглекислотних для кабінетів інформатики на суму 9 900 гривень, електричних
сушок для рук на суму 21 600 гривень, наочності для кабінетів української мови
та літератури на суму 105 872,06 гривень, три комплекти пожежних гідрантів,
підставок та кранів на суму 60 000 гривень, генераторів на суму 147 000
гривень для закладів загальної середньої освіти та придбання обладнання для
кабінету фізики, обладнання та наочності для кабінету української мови та
літератури на суму 123 130 гривень та придбання демонстраційного стола та

меблевої стінки для кабінету фізики на суму 32 000 гривень для
Нижньосірогозького опорного закладу повної загальної середньої освіти;
- по сектору культури, молоді та спорту районної державної адміністрації
зменшити видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням по
комунальному закладу «Нижньосірогозька центральна районна бібліотека» на
суму 34 320 гривень та по комунальному закладу «Нижньосірогозький
районний будинок культури у сумі 28 000 гривень, а збільшити на виплату
заробітної плати з нарахуванням по комунальній установі «Нижньосірогозька
централізована бухгалтерія з обслуговування закладів культури» на суму 7 320
гривень на відшкодування витрат на опалення по комунальному закладу
«Нижньосірогозька школа естетичного виховання» на суму 27 000 гривень, на
поточні витрати по комунальному закладу «Нижньосірогозький районний
будинок культури у сумі 8 000 гривень та на виконання заходів програми
розвитку культури і духовності в Нижньосірогозькому районі на 2018-2020
роки на проведення культурно-масових заходів у сумі 20 000 гривень.
1.5. Внесення змін до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію
районних/регіональних програм у 2020 році, а саме: по районній програмі
організаційного та фінансового забезпечення проведення в районі заходів,
пов`язаних з допризовною підготовкою юнаків, проведення приписки до
призовної дільниці і призову громадян України на строкову та контрактну
військову службу до Збройних Сил України, забезпечення мобілізаційної
підготовки та проведення мобілізації, надання шефської допомоги військовим
частинам на 2018-2020 роки зменшити видатки на перевезення призовників
строкової та контрактної служби, військовозобов`язаних, призваних за
мобілізацією на обстеження до обласного центру у сумі 7 230 гривень, а
збільшити на матеріальне заохочення військовослужбовцям призваним за
контрактом до Збройних Сил України.
2. Фінансовому відділу районної державної адміністрації підготувати
проєкт рішення районної ради про внесення змін до показників районного
бюджету на 2020 рік для винесення його на розгляд сесії районної ради.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Полуекто О.М.
Голова районної
державної адміністрації
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