НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
11.08.2020 № 191
Про внесення змін до показників
районного бюджету на 2020 рік
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020
року № 891-д «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій», листа Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації від 22 липня 2020 року № 01-16-1374/0/20/312.1.1 щодо перевірки
рішень місцевих рад про внесення змін до рішення про бюджет на 2020 рік,
рішень XXXVI сесії Анатолівської сільської ради сьомого скликання від 27 липня
2020 року № 286 «Про внесення змін до рішення XXXII сесії сільської ради
сьомого скликання від 20рудня 2019 року № 258 «Про бюджет Анатолівської
сільської ради на 2020 рік» та від 27 липня 2020 року № 290 «Про затвердження
договору на передачу іншої субвенції районному бюджету», 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 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» у
сумі 1 000 000 гривень, направивши їх на придбання медичного обладнання для
комунального некомерційного підприємства «Нижньосірогозька центральна
районна лікарня», а саме: апарата штучної вентиляції легень (1 одиниця), монітора
пацієнта (7 одиниць).
1.2. Збільшення дохідної частини загального фонду районного бюджету по
ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у сумі 9556 гривень,
отриманої від Анатолівської сільської ради, направивши їх головному
розпоряднику коштів районного бюджету - районній державній адміністрації 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 на співфінансування проєкту «Подаруй людині
життя» на придбання системи ультразвукової діагностики з датчиками за рахунок
коштів Анатолівської сільської ради.
1.3. Перерозподілу видаткової частини районного бюджету по головним
розпорядникам коштів районного бюджету у межах затверджених на 2020 рік
бюджетних асигнувань по сектору освіти районної державної адміністрації, а
саме:
- зменшити видатки у сумі 142 530 гривень, з них на виконання заходів
районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей на 2016-2019 роки на забезпечення літнього оздоровлення дітей
Донецької та Луганської областей в позаміських таборах, а також дітей
військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції з ІваноФранківської, Сумської та Львівської областей – 76 000 гривень та на виконання
заходів районної програми оздоровлення та відпочинку дітей влітку на 2016-2020
роки на забезпечення участі у спортивно-оздоровчій зміні «Дитяча Олімпіада
Херсонщини» - 66 530 гривень, а збільшити видатки у сумі 142 530 гривень для
оплати медичних оглядів, з них працівників закладів загальної середньої освіти –
127 975 гривень, комунального закладу «Нижньосірогозький будинок творчості
дітей та юнацтва» - 3 905 гривень, комунальної установи «Нижньосірогозький
районний методичний кабінет» 3 195 гривень, комунальної установи
«Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів та установ освіти
Нижньосірогозького району» - 4 260 гривень, комунального закладу
«Нижньосірогозька дитячо-юнацька спортивна школа» - 3 195 гривень;
- перерозподілити видатки розвитку, передбачені на проведення капітальних
ремонтів, у сумі 1 697 688,12 гривень, зменшивши за КТПКВКМБ 1020 «Надання
загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))», а збільшивши за
КТПКВКМБ 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів».
1.4. Внесення змін до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію
районних/регіональних програм у 2020 році, а саме: на виконання заходів
районної програми «Розвиток людського капіталу Нижньосірогозького району на
2017-2021 роки» на оплату за навчання у 2020 році демобілізованих
військовослужбовців, які проходили службу у зоні АТО, зменшивши видатки у
сумі 206 гривень по Ружицькому О.С., а збільшивши у сумі 206 гривень по
Морозову А.О.
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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