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Про внесення змін до показників
районного бюджету на 2020 рік
Відповідно до рішень сесії Херсонської обласної ради від 08 квітня 2020
року № 1641 «Про внесення змін до рішення XXXI сесії обласної ради сьомого
скликання від 20 грудня 2019 року № 1502 «Про обласний бюджет Херсонської
області на 2020 рік», Нижньосірогозької селищної ради сьомого скликання від
31 березня 2020 року № 1062 «Про внесення змін до рішення XLIX сесії
сільської ради сьомого скликання від 20 грудня 2019 року № 979 «Про
селищний бюджет селища міського типу Нижні Сірогози на 2020 рік» та від 31
березня 2020 року № 1063 «Про надання субвенції з селищного бюджету
районному бюджету», Братської сільської ради сьомого скликання від 06 квітня
2020 року № 299 «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 06 квітня 2020 року № 302 «Про
передачу іншої субвенції з сільського бюджету районному бюджету»,
Верхньоторгаївської сільської ради сьомого скликання від 19 березня 2020 року
№ 306 «Про внесення змін до рішення XXX сесії сільської ради сьомого
скликання від 24 грудня 2019 року № 283 «Про бюджет села Верхні Торгаї на
2020 рік» та від 19 березня 2020 року № 307 «Про передачу іншої субвенції з
сільського бюджету районному бюджету», Вербівської сільської ради сьомого
скликання від 26 березня 2020 року № 37 «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 26 березня
2020 року № 38 «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 26 березня 2020 року № 39 «Про передачу іншої
субвенції з сільського бюджету районному бюджету» та від 26 березня 2020
року № 40 «Про передачу субвенції із сільського бюджету села Дем`янівки
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. Збільшення дохідної частини загального фонду районного бюджету
по ККД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки
закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету» на суму 275 472 гривень, направивши кошти
районній державній адміністрації на лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет у сумі 182 800 гривень та для фінансування комунального
некомерційного підприємства «Нижньосірогозька центральна районна лікарня»
Нижньосірогозької районної ради у сумі 92 672 гривень на виплату заробітної
плати з нарахуванням.
1.2. Спрямування на покриття дефіциту районного бюджету вільного
залишку коштів загального фонду, що склався станом на 01 січня 2020 року на
його рахунку у сумі 687 831 гривень направивши кошти:
- районній раді у сумі 30 000 гривень для поточного ремонту, технічного
обслуговування, придбання запчастин та автомобільних шин автомобілів;
- районній державній адміністрації у сумі 616 600 гривень, з них на
виконання заходів проекту програми протидії поширенню гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, у Нижньосірогозькому
районі на 2020 рік у сумі 470 000 гривень, в тому числі для фінансування
комунального некомерційного підприємства «Нижньосірогозька центральна
районна лікарня» Нижньосірогозької районної ради у сумі 228 000 гривень (на
забезпечення роботи в цілодобовому режимі медичних працівників на
санітарному блок-посту на 352 км траси М-14 біля села Нижні Торгаї – 50 000
гривень, забезпечення доплати працівникам, заподіяним у лікуванні хворих на
COVID-19 – 70 000 гривень, на забезпечення експрес - тестами для визначення
COVID-19 та придбання безконтактних електронних термометрів – 15 000
гривень, придбання медичного обладнання – 48 000 гривень, медикаментів
30 000 гривень, дизинфікуючих та миючих розчинів - 10 000 гривень,
придбання пально-мастильних матеріалів - 5 000 гривень), комунального
некомерційного підприємства «Нижньосірогозький центр первинної медикосанітарної допомоги» у сумі 40 000 гривень (забезпечення доплати
працівникам, заподіяним у лікуванні хворих на COVID-19 – 30 000 гривень, на
забезпечення експрес - тестами для визначення COVID-19 та придбання
безконтактних електронних термометрів – 5 000 гривень, придбання
дезінфікуючих та миючих розчинів - 4 000 гривень та пально-мастильних
матеріалів - 1 000 гривень) та районної державної адміністрації у сумі 202 000
гривень (організацію перевезення громадян, які повертаються в Україну до
місця обсервації - 10 000 гривень, організацію місць обсервації та їх
дообладнання, забезпечення осіб на обсервації засобами захисту, посудом,
продуктами харчування та оплату праці обслуговуючому персоналу місць
обсервації – 100 000 гривень, придбання засобів індивідуального захисту для

незахищених верств населення району – 20 000 гривень, придбання засобів
індивідуального захисту персоналу аварійно-рятувальних служб, поліції,
Держпродспоживслужби – 20 000 гривень, поховання померлих осіб від
коронавірусної хвороби COVID-19 – 50 000 гривень та забезпечення
безперебійного енергопостачання карантинного блок-посту на 352 км траси М14 біля села Нижні Торгаї- 2 000 гривень); районної цільової соціальної
програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки для
фінансування комунального некомерційного підприємства «Нижньосірогозький
центр первинної медико-санітарної допомоги» у сумі 30 000 гривень для
проведення тубдіагностики дитячого населення Нижньосірогозького району в
2020 році; районної програми висвітлення діяльності Нижньосірогозької
районної державної адміністрації та Нижньосірогозької районної ради на сайті
«Нижньосірогозький район Херсонської області, Офіційний сайт органів влади
району» на 2017-2021 роки у сумі 3 600 гривень; для фінансування
комунального некомерційного підприємства «Нижньосірогозька центральна
районна лікарня» Нижньосірогозької районної ради у сумі 113 000 гривень, з
них для оплати пільгових пенсій двох працівників відповідно до статті 26
Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» 63 000 гривень та придбання продуктів харчування для хворих у стаціонарному
відділенні – 50 000 гривень;
- управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації у сумі 11 231 гривень для фінансування комунальної установи
«Нижньосірогоький територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) на придбання для відділення стаціонарного
догляду постійного проживання громадян засобів індивідуального захисту,
дезінфікуючих, миючих засобів та кварцових ламп;
- фінансовому відділу районної державної адміністрації у сумі 30 000
гривень для надання іншої субвенції обласному бюджету для
Нижньосірогозької підстанції Великолепетиської станції екстреної (швидкої)
медичної допомоги комунального некомерційного підприємства "Обласний
територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
Херсонської обласної ради для забезпечення працівників засобами
індивідуального захисту, придбання дезінфікуючих та миючих засобів та
пально-мастильних матеріалів.
1.3. Збільшення дохідної частини загального фонду районного бюджету
по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у загальній сумі
327 081 гривень отриманої від Нижньосірогозької селищної ради - 12 460
гривень, Братської – 44 101 гривень, Верхньоторгаївської – 26 000 гривень,
Дем`янівської – 39 420 гривень та Вербівської - 205 100 гривень сільських рад,
направивши їх головним розпорядникам коштів районного бюджету, а саме:
- районній державній адміністрації у сумі 133 581 гривень, з них 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 75 771 гривень на співфінансування

проєкту «Подаруй людині життя» на придбання системи ультразвукової
діагностики з датчиками за рахунок коштів Вербівської сільської ради – 35 000
гривень, Дем`янівської сільської ради – 17 920 гривень, Верхньоторгаївської
сільської ради – 11000 гривень та Братської сільської ради – 11 851 гривень;
для
фінансування
комунального
некомерційного
підприємства
«Нижньосірогозький центр первинної медико-санітарної допомоги» у сумі 51
710 гривень, з них на виконання заходів програми соціально-економічного та
культурного розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік 12 460 гривень
на придбання памперсів для дитини з інвалідністю Журавльова Дмитра
Васильовича за рахунок коштів Нижньосірогозької селищної ради, на
виконання заходів районної програми підтримки закладу медицини –
комунального некомерційного підприємства «Нижньосірогозький Центр
первинної медико-санітарної допомоги» на 2020-2022 роки» на виплату
заробітної плати з нарахуванням фельдшеру Заповітненського фельдшерського
пункту – 30 750 гривень та на оплату електроенергії Заповітненського та
Братського фельдшерських пунктів – 1 500 гривень за рахунок коштів Братської
сільської ради, на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення
виїзної роботи фельдшера Верхньоторгаївського фельдшерського пункту –
5 000 гривень за рахунок коштів Верхньоторгаївської сільської ради, для
придбання матеріалів для поточного ремонту приміщення Дем`янівського
фельдшерського пункту – 2 000 гривень за рахунок коштів Дем`янівської
сільської ради, на виконання заходів районної програми розвитку
автомобільних доріг загального користування та вулично-дорожньої мережі
населених пунктів Нижньосірогозького району на 2016-2020 роки у сумі 6 100
гривень для проведення експертної оцінки кошторисної документації з
поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого
значення О221303 Нижні Сірогози-Дем`янівка – кордон Запорізької області за
рахунок коштів Вербівської сільської ради;
– сектору освіти районної державної адміністрації у сумі 189 000
гривень на виконання заходів програми соціально-економічного та культурного
розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік, з них для фінансування
Дем`янівської загальноосвітньої школи I-II ступенів у сумі 15 000 гривень для
придбання меблів для облаштування осередка відпочинку 1 класу нової
української школи за рахунок коштів Дем`янівської сільської ради, для
фінансування Вербівського закладу повної загальної середньої освіти у сумі
164 000 гривень, у тому числі на придбання лінолеуму в ігрову кімнату -14 000
гривень та ремонту шкільного автобусу 150 000 гривень за рахунок коштів
Вербівської сільської ради; для фінансування Верхньоторгаївської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів у сумі 10 000 гривень на придбання
матеріалів для
поточного ремонту школи
за рахунок
коштів
Верхньоторгаївської сільської ради;
- фінансовому відділу районної державної адміністрації у сумі 4 500
гривень для надання іншої субвенції Вербівській сільській раді для придбання
бензину для забезпечення доставки до районного військового комісаріату
військовозобов`язаних, які підлягають приписці, призову на строкову військову

службу, мобілізації, участі у навчаннях за рахунок коштів Дем’янівської
сільської ради.
1.4. Перерозподілу видаткової частини районного бюджету по головному
розпоряднику коштів - сектору освіти районної державної адміністрації
зменшити видатки на придбання пального по закладам повної загальної
середньої освіти у сумі 2 000 гривень, а збільшити на співфінансування
освітньої субвенції з державного бюджету на закупівлю технологічного
обладнання для харчоблоку Нижньосірогозького опорного закладу повної
загальної середньої освіти.
1.5. Зменшення дохідної частини загального фонду районного бюджету
по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у сумі 11 000 гривень
отриманої від Нижньоторгаївської сільської ради та зменшення видаткової
частини іншої субвенції для обласного бюджету на виконання заходів
програми
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
Нижньосірогозького району на 2020 рік по головному розпоряднику коштів
районного бюджету – фінансовому відділу районної державної адміністрації 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.
1.6. Внесення змін до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію
районних/регіональних програм у 2020 році, а саме:
- по коду 0217670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів
господарювання» кошти у сумі 48 300 гривень використати на виконання
заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку
Нижньосірогозького району на 2020 рік для фінансування Нижньосірогозького
районного сільського комунального підприємства «Райсількомунгосп» на
придбання енергозаощадних глибинних насосів для артезіанських свердловин
та пожежного гідранту;
- по коду 0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту» кошти у сумі 25 000 гривень використати на виконання
заходів районної програми щодо реалізації прав дитини в Нижньосірогозькому
району на 2018-2022 роки 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, обслуговування
комп`ютерної техніки, придбання ліцензійної антивірусної програми та оплати
абонентної плати за швидкісний Інтернет;
- по коду 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»
зменшити видатки у сумі 304 288 гривень (придбання меблів для дитячої
консультації міської амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 20000
гривень, придбання бензину та оплату послуг Інтернету для Вербівської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 12 000 гривень, виплата
заробітної плати з нарахуванням працівникам Нижньоторгаївської амбулаторії
загальної практики сімейної медицини, оплата послуг Інтернету та придбання

вугілля для Нижньоторгаївської амбулаторії загальної практики сімейної
медицини – 230 265 гривень, виплата заробітної плати з нарахуванням
працівникам та плата електроенергії для Степненського фельдшерського
пункту – 42 023 гривень) на виконання заходів програми соціальноекономічного та культурного розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік,
а збільшити на виконання заходів програми підтримки закладу медицини –
комунального некомерційного підприємства «Нижньосірогозький Центр
первинної медико-санітарної допомоги» на 2020-2022 роки.
2. Фінансовому відділу 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

