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ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
08.09.2020 № 221
Про внесення змін до показників
районного бюджету на 2020 рік
Відповідно до рішення XXXVI сесії обласної ради сьомого скликання від
14 серпня 2020 року № 1715 «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», рішень LIV сесії
Степненської сільської ради сьомого скликання від 12 серпня 2020 року № 451
«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 12 серпня 2020 року № 452 «Про передачу
іншої субвенції з сільського бюджету районному бюджету», XXXII сесії
Братської сільської ради сьомого скликання від 19 серпня 2020 року № 322
«Про внесення змін до рішення XXXVII сесії сільської ради сьомого скликання
від 23 грудня 2019 року № 277 «Про сільський бюджет Братської сільської
ради на 2020 рік» та від 19 серпня 2020 року № 325 «Про передачу іншої
субвенції з сільського бюджету районному бюджету», XLV сесії Сірогозької
сільської ради сьомого скликання від 26 серпня 2020 року № 380 «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
26 серпня 2020 року № 381 «Про укладання договору про передачу іншої
субвенції районному бюджету у 2020 році», XXXVII сесії Верхньосірогозької
сільської ради сьомого скликання від 28 серпня 2020 року № 430 «Про внесення
змін до рішення XXXVII сесії сільської ради сьомого скликання від 17 грудня
2019 року № 350 «Про сільський бюджет Верхньосірогозької сільської ради на
2020 рік» та від 28 серпня 2020 року № 431 «Про передачу іншої субвенції з
сільського бюджету районному бюджету», рішень XXXVIII сесії Анатолівської
сільської ради сьомого скликання від 03 вересня 2020 року № 301 «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 03 вересня 2020 року № 303 «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:
1.1.1. 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам» у сумі 779 300 гривень, направивши їх на виплату заробітної плати
з нарахуванням педагогічним працівникам закладам загальної середньої освіти.
1.1.2. 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету» у сумі 61281 гривень для надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в
закладах повної загальної середньої освіти, направивши кошти сектору освіти
районної державної адміністрації для фінансування закладів повної загальної
середньої освіти, у яких учні здобувають середню освіту в інклюзивних класах.
1.1.3. 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у загальній сумі
313000 гривень, отриманої від Степненської - 11 000 гривень, Братської – 31
000 гривень, Сірогозької – 21 000 гривень, Верхньосірогозької – 50 000 гривень
та Анатолівської – 200 000 гривень сільських рад, направивши їх головним
розпорядникам коштів районного бюджету, а саме:
районній державній адміністрації у сумі 92 000 гривень 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», з них 15 200 гривень для Заповітненського фельдшерського
пункту, в тому числі на придбання вугілля - 14500 гривень та на оплату
електроенергії - 700 гривень, для Братського фельдшерського пункту 5 800 для
придбання брикетів за рахунок коштів Братської сільської ради, для
Сірогозького фельдшерського пункту 21 000 гривень, у тому числі на
придбання пластикових дверей – 8000 гривень, меблів для кімнати очікування –
11 000 гривень та медичного обладнання – 2000 гривень за рахунок коштів
Сірогозької сільської ради, для Верхньосірогозької амбулаторії загальної
практики сімейної медицини 50 000 гривень на придбання матеріалів для
поточного ремонту за рахунок коштів Верхньосірогозької сільської ради;
сектору освіти районної державної адміністрації у сумі 221 000 гривень
на виконання заходів програми соціально-економічного та культурного
розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік, з них для фінансування
Степненської філії Нижньосірогозького опорного закладу повної загальної
середньої освіти у сумі 21 000 гривень, а саме: на придбання господарчих
матеріалів для поточного ремонту – 11 000 гривень за рахунок коштів
Степненської сільської ради та на придбання питного фонтанчика,

безконтактного термометра, дезінфікуючих засобів, одноразових полотенець,
рукавичок у сумі 10 000 гривень за рахунок коштів Братської сільської ради; для
фінансування Анатолівської загальноосвітньої школи I-II ступенів у сумі 200 000
гривень на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам за
рахунок коштів Анатолівської 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:
1.2.1. Зменшити видатки у сумі 346 500 гривень, з них по:
сектору освіти районної державної адміністрації у сумі 135 391,80 гривень, з
них на виконання заходів районної програми оздоровлення та відпочинку дітей
влітку на 2016-2020 роки на забезпечення участі у спортивно-оздоровчій зміні
«Дитяча Олімпіада Херсонщини» - 12 320 гривень, 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 Івано-Франківської, Сумської та Львівської областей
на перевезення дітей від місця прибуття до місця відпочинку та у зворотному
напрямку – 24 000 гривень; оплату електричної енергії по закладам повної
загальної середньої освіти – 99 071,80 гривень;
районній державній адміністрації 210 108, 20, з них на виконання заходів
програми протидії поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом, у Нижньосірогозькому районі на 2020 рік у сумі 185 108, 20
гривень, у тому числі для фінансування комунального некомерційного
підприємства «Нижньосірогозька центральна районна лікарня» Нижньосірогозької
районної ради у сумі 54968,20 гривень (на забезпечення роботи в цілодобовому
режимі медичних працівників на санітарному блок-посту на 352 км траси М-14
біля села Нижні Торгаї – 6968,20 гривень, придбання медичного обладнання – 48
000 гривень), та районної державної адміністрації у сумі 130 140 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 персоналу аварійнорятувальних служб, поліції, Держпродспоживслужби – 20 000 гривень та
забезпечення безперебійного енергопостачання карантинного блок-посту на 352
км траси М-14 біля села Нижні Торгаї- 140 гривень); на виконання заходів
програми підтримки та збереження об`єктів і майна спільної власності
територіальних громад району у сумі 25 000 гривень на виготовлення документів
на земельні ділянки установ комунальної власності;
управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації
у сумі 1 000 гривень на виконання заходів районної програми оздоровлення та
відпочинку дітей влітку на період 2016-2020 року на придбання путівок для
оздоровлення дітей в стаціонарних закладах;
1.2.2. Збільшити видатки у сумі 346 500 гривень, з них по:
районній державній адміністрації 341 500, з них для фінансування
комунального некомерційного підприємства «Нижньосірогозька центральна

районна лікарня» Нижньосірогозької районної ради 241 500 гривень, з них на
виконання заходів програми протидії поширенню гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом, у Нижньосірогозькому районі на 2020 рік у сумі
41 500 гривень (на придбання засобів індивідуального захисту для роботи
медичних працівників, дезінфікуючих та антисептичних засобів – 30 000 гривень,
на відшкодування витрат на матеріали для проведення лабораторного тестування –
6 000 гривень, придбання швидких тестів – 5 500 гривень); на виконання заходів
районної програми підтримки комунального некомерційного підприємства
«Нижньосірогозька центральна районна лікарня» Нижньосірогозької районної
ради на 2020-2021 роки у сумі
200 000 гривень на придбання вугілля; на
виконання заходів районної програми індивідуального житлового будівництва на
селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 20122020 роки у сумі 100 000 гривень;
сектору культури, молоді та спорту районної державної адміністрації у
сумі 5 000 гривень на виконання заходів програми щодо забезпечення
виготовлення нагородної продукції для стимулювання окремих колективів та
громадян Нижньосірогозького району на виплату грошової винагороди особам,
яким присвоєно звання Почесний громадянин Нижньосірогозького району та
оформлення річної підписки районної газети «Червоний промінь».
1.3. Внесення змін до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію
районних/регіональних програм у 2020 році, а саме: по коду 0212010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» зменшити видатки у
сумі 133 600 гривень (придбання продуктів харчування для хворих у відділеннях
стаціонару за рахунок районного бюджету – 50 000 гривень та за рахунок
Сірогозької - 8 600 гривень, Нижньоторгаївської - 45 000 гривень та Вільненської 15 000 гривень сільських рад, виплата заробітної плати з нарахуванням
працівникам харчоблоку – 15 000 гривень за рахунок коштів Сірогозької сільської
ради) на виконання заходів програми соціально-економічного та культурного
розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік, а збільшити на виконання
заходів програми розвитку та підтримки комунального некомерційного
підприємства «Нижньосірогозька центральна районна лікарня» Нижньосірогозької
районної ради на 2020-2021 роки, а також кошти у сумі 790 000 гривень,
передбачені рішенням сесії районної ради від 24 грудня 2019 року № 994 «Про
районний бюджет Нижньосірогозького району на 2020 року, на придбання вугілля
– 240 000 гривень та оплату електроенергії – 550 000 гривень використати на
виконання заходів програми розвитку та підтримки комунального некомерційного
підприємства «Нижньосірогозька центральна районна лікарня» Нижньосірогозької
районної ради на 2020-2021 роки.
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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