НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
24.07.2020 № 178
Про внесення змін до показників
районного бюджету на 2020 рік
Відповідно до рішень XXXXI сесії Сірогозької сільської ради сьомого
скликання від 03 липня 2020 року № 370 «Про внесення змін до рішення
XXXVIII сесії сільської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 315
«Про сільський бюджет селища Сірогози на 2020 рік та від 03 липня 2020 року
№ 371 «Про укладання договору про передачу іншої субвенції районному
бюджету у 2020 році», XXXVIII сесії Новопетрівської сільської ради сьомого
скликання від 17 червня 2020 року № 215 «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 17 червня 2020 року №
216 «Про затвердження Договору на передачу субвенції районному бюджету»,
XXXIX сесії Вільненської сільської ради сьомого скликання від 16 червня 2020
року № 331 «Про внесення змін до рішення XXXVII сесії сільської ради
сьомого скликання від 24 грудня 2019 року № 305 «Про сільський бюджет
Вільненської сільської ради на 2020 рік» та від 16 червня 2020 року № 335
«Про передачу іншої субвенції з сільського бюджету районному бюджету», V
сесії Вербівської сільської ради сьомого скликання від 05 червня 2020 року
№ 77 «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 05 червня 2020 року № 78 «Про надання
субвенції із сільського бюджету Вербівської сільської ради районному
бюджету», від 05 червня 2020 року № 94 «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 05 червня 2020 року № 95
«Про затвердження Додаткової Угоди до Договору про передачу субвенції на
проведення видатків місцевих бюджетів», від 05 червня 2020 року № 96 «Про
надання субвенції із сільського бюджету с. Дем`янівка районному бюджету»,
від 05 червня 2020 року № 100 «Про затвердження Додаткової Угоди до
Договору про передачу субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів»,
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 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у загальній сумі
240 252 гривень, отриманої від Сірогозької - 54 000 гривень, Новопетрівської –
26 652 гривень, Вільненської – 61 000 гривень, Вербівської – 90 600 гривень,
Дем`янівської – 8 000 гривень сільських рад, направивши їх головним
розпорядникам коштів районного бюджету, а саме:
- районній державній адміністрації у сумі 102 252 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 26 652 гривні, з них на
співфінансування проєкту «Подаруй людині життя» на придбання системи
ультразвукової діагностики з датчиками – 11 652 гривні за рахунок коштів
Новопетрівської сільської ради; для харчування хворих у відділення стаціонару
– 15 000 гривень за рахунок коштів Вільненської сільської ради; на виконання
заходів районної програми підтримки закладу медицини – комунального
некомерційного підприємства «Нижньосірогозький Центр первинної медикосанітарної допомоги» для фінансування комунального некомерційного
підприємства «Нижньосірогозький Центр первинної медико-санітарної
допомоги» у сумі 75 600 гривень, з них 39 100 гривень для Партизанського
фельдшерського пункту, в тому числі на виплату заробітної плати з
нарахуванням – 28 100 гривень та 11 000 гривень на оплату електроенергії, для
Вербівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 36 500 гривень,
в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням - 30 000 гривень, на
придбання таблиці для перевірки зору та настільної лампи – 500 гривень,
медикаментів для надання невідкладної допомоги – 5 000 гривень та
господарчих матеріалів – 1 000 гривень за рахунок коштів Вербівської сільської
ради;
- сектору освіти районної державної адміністрації у сумі 138 000
гривень на виконання заходів програми соціально-економічного та культурного
розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік, з них для фінансування
Сірогозької загальноосвітньої школи I-III ступенів у сумі 54 000 гривень, а
саме: на поточний ремонт даху будівлі школи – 49 500 гривень, на придбання
унітазів, лінолеуму та стендів для кабінетів початкового навчання – 4 500
гривень за рахунок коштів Сірогозької сільської ради; для фінансування
Новопетрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів у сумі 15 000 гривень
для забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів за рахунок
коштів Новопетрівської сільської ради; для фінансування Вільненської
загальноосвітньої школи I-III ступенів у сумі 46 000 гривень, у тому числі на
ремонт шкільного автобусу – 35 000 гривень та на придбання ноутбуку – 11 000

гривень за рахунок коштів Вільненської сільської ради; для фінансування
Вербівського закладу повної загальної середньої освіти у сумі 15 000 гривень, у
тому числі для придбання матеріалів для поточного ремонту – 10 000 гривень,
бензину для мотокоси – 3 000 гривень та господарчого інвентарю – 2000
гривень за рахунок коштів Вербівської сільської ради; для фінансування
Дем’янівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів у сумі 8 000 гривень для
придбання європаркану для встановлення огорожі території школи за рахунок
коштів Дем`янівської сільської ради.
1.2. Перерозподілу видаткової частини загального фонду районного
бюджету між головним розпорядникам коштів районного бюджету у межах
затверджених на 2020 рік бюджетних асигнувань, а саме:
зменшити видатки по сектору освіти районної державної адміністрації у
сумі 151 150 гривень на виконання заходів районної програми оздоровлення та
відпочинку дітей влітку на 2016-2020 роки, з них на відпочинок дітей у
пришкільних таборах - 130 000 гривень та на забезпечення участі у спортивнооздоровчій зміні «Дитяча Олімпіада Херсонщини» - 21 150 гривень;
збільшити видатки по управлінню соціального захисту населення
районної державної адміністрації у сумі 10 550 гривень для комунальної
установи
«Нижньосірогозький
територіальний
центр
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)» для придбання запчастин на
проведення ремонту транспортного засобу; по сектору культури, молоді та
спорту районної державної адміністрації у сумі 26 000 гривень на виконання
заходів районної програми соціально-економічного та культурного розвитку
Нижньосірогозького району на 2020 рік для комунальному закладу
«Нижньосірогозький районний будинок культури», з них на придбання
державної символіки України – 10 000 гривень та придбання та встановлення
флагштоку з Державним Прапором України – 16 000 гривень; фінансовому
відділу районної державної адміністрації у сумі 114 600 гривень для надання
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету, з них на виконання
заходів районної програми соціально-економічного та культурного розвитку
Нижньосірогозького району на 2020 рік для фінансування управління
соціального захисту населення Нижньосірогозької районної державної
адміністрації у сумі 3 800 гривень на забезпечення роботи «мобільного
соціального офісу» (придбання бензину), на виконання заходів програми
районної програми організаційного та фінансового забезпечення проведення у
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» - 25 300 гривень, з них для
фінансування апарату Нижньосірогозької районної державної адміністрації –
300 гривень на забезпечення спеціального зв`язку для доставки службової та
таємної кореспонденції та надання шефської допомоги НижньосірогозькоІванівському об`єднаному районному військовому комісаріату – 25 000 гривень
(на придбання та встановлення вікон); на виконання заходів 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 85 500 гривень, з них на придбання канцтоварів та поштові витрати –
14 550 гривень (апарат районної державної адміністрації – 8 150 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 – 11 300 гривень
(апарат районної державної адміністрації – 6 800 гривень, управління
соціального захисту населення – 2 000 гривень, архівний відділ – 500 гривень,
сектор освіти – 500 гривень, сектор культури, молоді та спорту – 500 гривень,
служба у справах дітей – 1 000 гривень); придбання засобів крипто-захисту
інформації (токени) – 6 650 гривень для управління соціального захисту
населення; організацію роботи службового транспорту на придбання паливномастильних матеріалів та запасних частин - 28 000 гривень (апарат районної
державної адміністрації - 15 000 гривень, фінансовий відділ – 13 000 гривень);
на оплату праці водія – 25 000 гривень (апарат районної державної
адміністрації - 12 500 гривень, фінансовий відділ – 12 500 гривень).
1.3. 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 капітального ремонту внутрішніх санвузлів II поверху на суму
40 000 гривень та капітального ремонту коридорів на суму 80 000 гривень
Нижньосірогозького опорного закладу повної загальної середньої освіти, а
збільшити видатки на придбання матеріалів для проведення ремонту
тепломережі Степненської філії Нижньосірогозького опорного закладу повної
загальної середньої освіти у сумі 40 000 гривень та на придбання планшетів у
сумі 80 000 гривень для Нижньосірогозького опорного закладу повної загальної
середньої освіти;
- по сектору культури, молоді та спорту районної державної адміністрації
на виконання заходів програми розвитку культури і духовності в
Нижньосірогозькому районі на 2018-2020 роки зменшити видатки на
проведення культурно-масових заходів у сумі 33 000 гривень, а збільшити для
комунального закладу «Нижньосірогозький районний будинок культури у сумі
25 000 гривень на реалізацію проекту «Створення вільного інформаційного
простору» та на виконання заходів програми щодо запровадження
виготовлення нагородної продукції для стимулювання окремих колективів та
громадян Нижньосірогозького району у сумі 8 000 гривень для виплати
матеріального заохочення до Почесної грамоти голів Нижньосірогозької
районної державної адміністрації та районної ради.

1.4. Перерозподілу та зміни цільового призначення коштів іншої
субвенції отриманих від:
- Вербівської сільської ради, а саме: по головному розпоряднику коштів
районного бюджету – сектору освіти районної державної адміністрації на
виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку
Нижньосірогозького району на 2020 рік кошти, передбачені на фінансування
Вербівського закладу повної загальної середньої освіти для харчування учнів
1-4 класів та учнів 5-11 класів таких категорій: малозабезпечені, діти-сироти,
діти учасників АТО, діти одиноких матерів та діти з багатодітних сімей у сумі
60 000 гривень спрямувати на придбання телевізорів – 16 500 гривень,
ноутбуків – 20 000 гривень, душової кабіни – 7 000 гривень, жалюзі – 13 800
гривень, лав для сидіння – 2 700 гривень;
- Дем`янівської сільської ради, а саме: по головному розпоряднику коштів
районного бюджету – сектору освіти районної державної адміністрації на
виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку
Нижньосірогозького району на 2020 рік кошти, передбачені на фінансування
Дем`янівської загальноосвітньої школи I-II ступенів для харчування учнів 1-4
класів у сумі 26 676 гривень спрямувати на придбання європаркану для
встановлення огорожі території школи.
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.
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