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Про внесення змін до показників
районного бюджету на 2020 рік
Відповідно до рішень XXXIII сесії Анатолівської сільської ради сьомого
скликання від 17 січня 2020 року № 266 «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 17 січня 2020 року № 268
«Про затвердження договору на передачу іншої субвенції районному бюджету»,
XXXIX сесії Першопокровської сільської ради сьомого скликання від 11 лютого
2020 року № 269 «Про внесення змін до рішення XXXVIII сесії сільської ради
сьомого скликання від 20 грудня 2019 року № 251 «Про сільський бюджет
Першопокровської сільської ради на 2020 рік», від 11 лютого 2020 року № 270
«Про затвердження Договору на передачу субвенції районному бюджету» та від
11 лютого 2020 року № 271 «Про затвердження Договору на передачу іншої
субвенції районному бюджету», L сесії Нижньосірогозької селищної ради сьомого
скликання від 20 лютого 2020 року № 1019 «Про внесення змін до рішення XLIX
сесії селищної ради сьомого скликання від 20 грудня 2019 року № 979 «Про
селищний бюджет селища міського типу Нижні Сірогози на 2020 рік» та від 20
лютого 2020 року № 1020 «Про надання субвенцій з селищного бюджету
районному та державному бюджетам», II сесії Вербівської сільської ради сьомого
скликання від 21 лютого 2020 року № 22 «Про внесення змін до рішення XXXII
сесії сільської ради сьомого скликання від 18 грудня 2019 року № 344 «Про
сільський бюджет Вербівської сільської ради на 2020 рік», від 21 лютого 2020 року
№ 23 «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», від 21 лютого 2020 року № 24 «Про надання субвенції із сільського бюджету
Вербівської сільської ради районному бюджету», від 21 лютого 2020 року № 25
«Про надання субвенції із сільського бюджету с. Дем`янівка
районному
бюджету», XXXII сесії Нижньоторгаївської сільської ради сьомого скликання від
19 лютого 2020 року № 251 «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», від 19 лютого 2020 року № 252
«Про передачу іншої субвенції з сільського бюджету районному бюджету», листів
головних розпорядників коштів районного бюджету, керівників бюджетних

установ, 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. Спрямування на покриття дефіциту районного бюджету вільного
залишку коштів загального фонду, що склався станом на 01 січня 2020 року на
його рахунку у сумі 2 744 060 гривень направивши кошти:
- районній державній адміністрації у сумі 1 239 622 гривень, з них для
фінансування комунального некомерційного підприємства «Нижньосірогозька
центральна районна лікарня» Нижньосірогозької районної ради у сумі 672 974
гривень, в тому числі на оплату електроенергії - 162 974 гривень та оплату інших
енергоносіїв – 510 000 гривень; комунальному некомерційному підприємству
«Нижньосірогозький центр первинної медико-санітарної допомоги» у сумі 196
648 гривень на виконання заходів районної програми соціально-економічного та
культурного розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік на
співфінансування видатків з поточного ремонту міської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини; на виконання заходів районної програми
громадської безпеки та територіальної оборони на 2017-2020 роки – 35 000
гривень на продовольче забезпечення особового складу підрозділів територіальної
оборони при проведенні занять та навчань у пункті постійної дислокації та у
польових умовах та придбання з цією метою супутніх товарів господарського
призначення та перевезення особового складу підрозділів територіальної оборони
до місця проведення навчальних зборів, пунктів охорони об`єктів місцевого в
регіонального рівня та у зворотному напрямку; програми
підтримки та
збереження об`єктів і майна спільної власності територіальних громад району у
2016-2020 роках – 25 000 гривень на виготовлення документів на земельні ділянки
установ комунальної форми власності; районної програми висвітлення діяльності
районної державної адміністрації та районної ради редакцією Нижньосірогозької
районної газети «Червоний промінь» на 2013-2020 роки у сумі 60 000 гривень;
програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення умов
сільського населення «Власний дім» - 250 000 гривень;
- сектору освіти районної державної адміністрації у сумі 100 000 гривень, на
виконання заходів районної програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції, операції Об`єднаних сил та членів їх сімей на 20202022 роки на забезпечення літнього оздоровлення дітей із Донецької та Луганської
областей в позаміських таборах, а також дітей військовослужбовців, які беруть
участь в антитерористичній операції, з Івано-Франківської, Сумської та Львівської
областей – 76 000 гривень та перевезення дітей від місця прибуття до місця
відпочинку та у зворотному напрямку – 24 000 гривень;
- управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації у сумі 310 000 гривень, з них на виконання заходів районної
програми оздоровлення та відпочинку дітей влітку на період 2016-2020 року на
придбання путівок для оздоровлення дітей в стаціонарних закладах –
250 000

гривень; районної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з
інвалідністю та підтримки сім`ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі
людьми на 2015-2019 роки – 10 000 гривень для привітання громадян, яким
виповнилося 100, 105, 110 років та 50 000 гривень для надання матеріальної
допомоги громадянам, які опинилися в скрутному становищі внаслідок
непередбачених обставин;
- службі у справах дітей районної державної адміністрації у сумі 25 000
гривень на виконання заходів програми щодо реалізації прав дитини в
Нижньосірогозькому районі на 2018-2022 роки, а саме: на проведення заходів до
Дня захисту дитини, Дня усиновлення, Дня Святого Миколая, проведення виїздів
у населені пункти району з метою перевірки умов проживання дітей у сім`ях та на
обслуговування комп`ютерної техніки, придбання ліцензійної антивірусної
програми;
- сектору культури, молоді та спорту районної державної адміністрації у
сумі 110 000 гривень, з них на виконання заходів програми розвитку культури і
духовності в Нижньосірогозькому районі на 2018-2020 роки, з них на придбання
сценічних костюмів для танцювального колективу «Зірочка» - 10 000 гривень для
комунального закладу «Нижньосірогозький районний будинок культури» та на
виконання заходів районної програми фінансової підтримки громадських
організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та
федерацій з видів спорту Нижньосірогозького району на 2018-2022 роки у сумі 100
000 гривень, в тому числі для надання фінансової підтримки громадській
організації Нижньосірогозька районна федерація футболу – 20 000 гривень на
відрядження суддів для проходження курсової перепідготовки та придбання
нагородної атрибутики та фінансової підтримки громадської спілки «Спортивний
клуб Тарпан» - 80 000 гривень на придбання спортивного обладнання та
інвентарю, оплату транспортних послуг;
- фінансовому відділу районної державної адміністрації у сумі 959 438
гривень, з них для надання іншої субвенції Вільненській сільській раді у сумі 200
000 гривень на виконання заходів районної програми соціально-економічного та
культурного розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік для
співфінансування проекту «Реконструкція першого поверху будівлі Вільненської
сільської лікарняної амбулаторії під дошкільний навчальний заклад»; для надання
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету у сумі 759 438 гривень, з них
на виконання заходів районної програми соціально-економічного та культурного
розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік для фінансування управління
соціального захисту населення районної державної адміністрації у сумі 50 000
гривень на придбання комп`ютерної техніки, канцелярських товарів, матеріалів
для обслуговування комп`ютерної техніки та абонентної плати за швидкісний
Інтернет, 16 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління
Державної служби надзвичайних ситуацій у Херсонській області у сумі 100 000
гривень на придбання форменого одягу та взуття для особового складу, паливномастильних матеріалів, пожежно-технічного обладнання та закупівлю меблів,
програми розвитку архівної справи на 2017-2021 роки для фінансування архівного
відділу Нижньосірогозької районної державної адміністрації у сумі 20 500 гривень
на встановлення стелажного обладнання та металевих дверей, програми

забезпечення епізоотичного благополуччя Нижньосірогозького району на 2018-2022
року у сумі 5 000 гривень для фінансування Нижньосірогозької районної державної
лікарні ветеринарної медицини на придбання електрогенератора для стаціонарного
поліцейського ветеринарного посту, проєкту програми підтримки діяльності і
відкритості роботи Нижньосірогозької районної державної адміністрації та
фінансового
забезпечення
для
здійснення
повноважень,
делегованих
Нижньосірогозькою районною радою у 2020 році у сумі 583 938 гривень, з них на
поштові витрати – 9 550 гривень (апарат районної державної адміністрації – 3 150
гривень, управління соціального захисту населення – 3 000 гривень, фінансовий
відділ – 300 гривень, архівний відділ – 1 000 гривень, сектор освіти – 300 гривень,
сектор культури, молоді та спорту – 300 гривень, служба у справах дітей –
1 500
гривень), ремонт та обслуговування комп`ютерної техніки – 16 800 гривень (апарат
районної державної адміністрації – 6 800 гривень, управління соціального захисту
населення – 4 000 гривень, фінансовий відділ – 2 000 гривень, архівний відділ – 1 000
гривень, сектор освіти – 1 000 гривень, сектор культури, молоді та спорту – 1 000
гривень, служба у справах дітей – 1 000 гривень), придбання засобів крипто-захисту
інформації (токени) – 6 650 гривень для управління соціального захисту населення,
утримання службового транспорту - 5 000 гривень для фінансового відділу,
компенсацію здійснених обов`язкових витрат вивільненим за скороченням
працівникам районної державної адміністрації – 255 000 гривень (апарат районної
державної адміністрації - 113 000 гривень, фінансовий відділ – 26 800 гривень,
служба у справах дітей – 7 400 гривень, архівний відділ – 11 000 гривень, управління
соціального захисту населення – 67 100 гривень, сектор освіти – 7 700 гривень, сектор
культури, молоді та спорту – 22 000 гривень), забезпечення утримання приміщень в
належному стані (оплата по цивільно-правових угодах прибиральниць, охоронників
приміщення, водія та секретаря керівника) –
290 938 гривень (апарат районної
державної адміністрації – 190 149 гривень, фінансовий відділ – 100 789 гривень).
1.2. Спрямування на покриття дефіциту районного бюджету залишку коштів
медичної субвенції, що склався станом на 01 січня 2020 року у сумі
42,06 гривень направивши кошти районній державній адміністрації на фінансування
комунального некомерційного підприємства «Нижньосірогозька центральна районна
лікарня» Нижньосірогозької районної ради на виплату заробітної плати з
нарахуванням.
1.3. Збільшення дохідної частини загального фонду районного бюджету по
ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у загальній сумі 1167040
гривень отриманої від Анатолівської - 33 600 гривень, Першопокровської - 124 700
гривень, Вербівської – 182 000 гривень, Дем`янівської – 237 600 гривень,
Нижньоторгаївської – 271130 гривень сільських рад та Нижньосірогозької селищної
ради – 318 010 гривень, направивши їх головним розпорядникам коштів районного
бюджету, а саме:
- районній державній адміністрації у сумі 498 440 гривень на виконання заходів
програми соціально-економічного та культурного розвитку Нижньосірогозького
району на 2020 рік для фінансування комунального некомерційного підприємства
«Нижньосірогозька центральна районна лікарня» Нижньосірогозької районної ради у
сумі 175 775 гривень на співфінансування проєкту «Подаруй людині життя» на
придбання системи ультразвукової діагностики з датчиками за рахунок коштів
Першопокровської сільської ради – 26 000 гривень, Нижньоторгаївської сільської
ради - 29 865 гривень та Нижньосірогозької селищної ради – 119 910 гривень;

комунального некомерційного підприємства «Нижньосірогозький центр первинної
медико-санітарної допомоги» у сумі 262 265 гривень, з них на придбання меблів для
дитячої консультації міської амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 20
000 гривень за рахунок коштів Нижньосірогозької селищної ради та придбання
бензину – 6 000 гривень та оплати послуг Інтернет – 6 000 гривень для Вербівської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини за рахунок коштів Вербівської
сільської ради, на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам
Нижньоторгаївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 198 665
гривень, оплати послуг Інтернету - 6000 гривень та придбання вугілля 25 600 гривень
для Нижньоторгаївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за
рахунок коштів Нижньоторгаївської сільської ради; Нижньосірогозького районного
сільського комунального підприємства «Райсількомунгосп» у сумі 60 400 гривень, у
тому числі на придбання енергозаощадних глибинних насосів для артезіанських
свердловин 48 300 гривень та придбання обладнання, матеріалів та виконання робіт
по облаштуванню пожежного гідранту по вулиці Жданова 12 100 гривень за рахунок
коштів Нижньосірогозької селищної ради;
– сектору освіти районної державної адміністрації у сумі 478 200 гривень на
виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку
Нижньосірогозького району на 2020 рік, з них на фінансування Анатолівської
загальноосвітньої школи I-II ступенів у сумі 33 600 гривень для забезпечення
безкоштовним харчуванням учнів 1-9 класів за рахунок коштів Анатолівської
сільської ради; для фінансування Першопокровської загальноосвітньої школи I-III
ступенів у сумі 91 300 гривень, у тому числі для забезпечення гарячим харчуванням
учнів 1-4 класів, учнів 5-11класів з числа: дітей з малозабезпечених та багатодітних
сімей, дітей учасників АТО, що становить 50 відсотків від вартості харчування 37 000 гривень, придбання пластикових вікон для спортивного залу 49 000 гривень та
на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту в
спортивному залі - 5 300 гривень за рахунок коштів Першопокровської сільської
ради; для фінансування Нижньосірогозького опорного закладу повної загальної
середньої освіти у сумі 67 200 гривень на організацію централізованого підвозу учнів
до місця навчання та у зворотному напрямку за рахунок коштів Нижньосірогозької
селищної ради; для фінансування Вербівського закладу повної загальної середньої
освіти у сумі 170 000 гривень, у тому числі для харчування учнів 1-4 класів та учнів 511 класів таких категорій: малозабезпечені, діти-сироти, діти учасників АТО, діти
одиноких матерів та діти з багатодітних сімей - 150 000 гривень та на придбання шин
та запчастин для шкільного автобусу - 20 000 гривень за рахунок коштів Вербівської
сільської ради; для фінансування Дем’янівської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів у сумі 65 600 гривень для харчування учнів 1-4 класів за рахунок коштів
Дем`янівської сільської ради; для фінансування комунального закладу
«Нижньосірогозька дитячо-юнацька спортивна школа» у сумі 50 500 гривень на
придбання матеріалів для встановлення пластикових сидінь на селищних спортивних
об`єктах та споруд за рахунок коштів Нижньосірогозької селищної ради;
- фінансовому відділу районної державної адміністрації у сумі 190 400 гривень,
з них для надання іншої субвенції обласному бюджету на виконання заходів районної
програми «Розвиток людського капіталу Нижньосірогозького району» на 2017-2023
роки у сумі 7 400 гривень на оплату за навчання за 2019-2020 та 2020-2021 навчальні
роки студентки Сидорчук В.О. за рахунок коштів Першопокровської сільської ради,
на виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку

Нижньосірогозького району на 2020 рік у сумі 11 000 гривень на співфінансування
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості,
зокрема на придбання телемедичного обладнання для Нижньоторгаївської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини за рахунок коштів
Нижньоторгаївської сільської ради та для надання іншої субвенції Вербівській
сільській раді у сумі 172 000 гривень для виплати заробітної плати з нарахуванням
виконуючому обов`язки старости села Дем`янівка та компенсацію видатків за
виплачену заробітну плату з нарахуванням виконуючому обов`язки старости села
Дем`янівка за рахунок коштів Дем`янівської сільської ради.
1.4. Збільшення дохідної частини загального фонду районного бюджету по
ККД 41053700 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних
проектів» у сумі 500 000 гривень отриманої від Першопокровської сільської ради,
направивши їх головному розпоряднику коштів районного бюджету фінансовому
відділу районної державної адміністрації для надання субвенції з місцевого бюджету
на співфінансування інвестиційних проєктів обласному бюджету на виконання
заходів районної програми соціально-економічного та культурного розвитку
Нижньосірогозького району на 2020 рік на співфінансування проєкту «Реконструкція
існуючої будівлі гуртожитку під дитячий садок на 40 місць в селі Першопокровка
Нижньосірогозького району Херсонської області», що фінансуватиметься за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку.
1.5. Перерозподілу видаткової частини загального фонду районного бюджету
по головним розпорядникам коштів районного бюджету у межах затверджених на
2020 рік бюджетних асигнувань, а саме:
- зменшити бюджетні асигнування по сектору освіти районної державної
адміністрації на виконання заходів районної програми соціально-економічного та
культурного розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік на співфінансування
проєкту «Реконструкція існуючої будівлі гуртожитку під дитячий садок на 40 місць в
селі Першопокровка Нижньосірогозького району Херсонської області», що
фінансуватиметься за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у
сумі 500 000 гривень, а збільшити по фінансовому відділу районної державної
адміністрації для надання субвенції з місцевого бюджету на співфінансування
інвестиційних проєктів обласному бюджету;
- перерозподілити бюджетні асигнування по головному розпоряднику коштів –
районній державній адміністрації по комунальному некомерційному підприємству
«Нижньосірогозька центральна районна лікарня» Нижньосірогозької районної ради, а
саме: зменшити видатки на виконання заходів районної програми «Електронна
охорона здоров`я» на 2017-2020 роки на придбання ліцензійного забезпечення у сумі
286 026 гривень, а збільшити на оплату електроенергії – 99 026 гривень та на
виконання заходів районної програми соціально-економічного та культурного
розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік на придбання медичного
стерилізатора у сумі 187 000 гривень.
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації підготувати
проект 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
Павло ПАВЛОВ

