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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
19.10.2020 № 253
Про внесення змін до показників
районного бюджету на 2020 рік
Відповідно до рішень XLVI сесії Верхньосірогозької сільської ради
сьомого скликання від 09 жовтня 2020 року № 464 «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 09 жовтня 2020 року № 465 «Про затвердження Договору на
передачу
іншої
субвенції
районному
бюджету»,
XXXVI
сесії
Новоолександрівської сільської ради сьомого скликання від 09 жовтня 2020
року № 383 «Про внесення змін до рішення XXX сесії сільської ради сьомого
скликання від 24 грудня 2019 року № 289 «Про сільський бюджет
Новоолександрівської сільської ради на 2020 рік» та від 09 жовтня 2020 року
№ 384 «Про передачу іншої субвенції з сільського бюджету районному
бюджету», XLVI сесії Сірогозької сільської ради сьомого скликання від 16
жовтня 2020 року № 396 «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 16 жовтня 2020 року
№ 397 «Про укладання договору про передачу іншої субвенції районному
бюджету у 2020 році», LVIII сесії Нижньосірогозької селищної ради сьомого
скликання від 16 жовтня 2020 року № 1185 «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 16 жовтня 2020 року № 1187 «Про надання субвенції з селищного бюджету
районному бюджету», XL сесії Анатолівської сільської ради сьомого скликання
від 19 жовтня 2020 року № 312 «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 19 жовтня 2020 року № 314
«Про затвердження договору на передачу іншої субвенції районному
бюджету», XLIII сесії Першопокровської сільської ради сьомого скликання від
19 жовтня 2020 року № 303 «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» та від 19

жовтня 2020 року № 302 «Про затвердження договору на передачу 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:
1.1.1. По ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у загальній
сумі 230 100 гривень, отриманої від Верхньосірогозької - 88 000 гривень,
Новоолександрівської – 9 200 гривень, Сірогозької – 7 900 гривень,
Анатолівської – 100 000 гривень, Першопокровської – 2 000 гривень сільських
рад та Нижньосірогозької селищної ради – 23 000 гривень, направивши їх
головним розпорядникам коштів районного бюджету, а саме:
- районній державній адміністрації у сумі 129 100 гривень, з них на
виконання заходів районної програми громадської безпеки та територіальної
оборони на 2017-2020 роки у сумі 48 000 гривень на проведення навчальних
зборів 124-ї окремої бригади територіальної оборони за рахунок коштів
Верхньосірогозької – 6 900 гривень, Новоолександрівської – 9 200 гривень,
Сірогозької – 6 900 гривень, Першопокровської – 2 000 гривень сільських та
Нижньосірогозької селищної рад – 23 000 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» у сумі 81 100 гривень для Верхньосірогозької амбулаторії
загальної практики сімейної медицини, з них на поточний ремонт - 49 000
гривень, придбання дверей – 12 100 гривень, на оплату електроенергії - 1500
гривень та придбання вугілля – 18 500 гривень за рахунок коштів
Верхньосірогозької сільської ради;
- сектору освіти районної державної адміністрації у сумі 101 000
гривень на виконання заходів програми соціально-економічного та культурного
розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік, з них для фінансування
Анатолівської загальноосвітньої школи I-II ступенів у сумі 100 000 гривень на
виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам за рахунок
коштів Анатолівської сільської ради; для фінансування Сірогозького закладу
повної загальної середньої освіти у сумі 1 000 гривень на харчування учня –
інваліда, який навчається на індивідуальній формі навчання за рахунок коштів
Сірогозької сільської ради.
1.1.2. За підсумками 8 місяців 2020 року по ККД 11010400 «Податок на
доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку інших ніж заробітна плата» у сумі 200 000 гривень,
направивши їх головним розпорядникам коштів районного бюджету, а саме:

- районній раді у сумі 130 000 гривень на виплату заробітної плати з
нарахуванням;
- районній державній адміністрації у сумі 20 000 гривень на виконання
заходів районної програми громадської безпеки та територіальної оборони на
2017-2020 роки для фінансування комунального некомерційного підприємства
«Нижньосірогозька центральна районна лікарня» Нижньосірогозької районної
ради за проходження медичного огляду військовозобов`язаних –учасників
навчальних зборів територіальної оборони;
- управлінню соціального захисту районної державної адміністрації у сумі
32 000 гривень на виконання заходів районної програми соціального захисту
людей похилого віку, осіб з інвалідністю та підтримки сім`ї, утвердження
гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015-2020 роки на придбання
подарунків до новорічних та різдвяних свят для дітей пільгових категорій;
- сектору культури, молоді та спорту районної державної адміністрації у
сумі 18 000 гривень на виготовлення ескізного проекту реконструкції будівлі,
розташованої за адресою: смт Нтжні Сірогози, вулиця Садова, 3 (колишній
кінотеатр).
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 464 832 гривень по сектору освіти
районної державної адміністрації, з них на співфінансування субвенції з
місцевого бюджету на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих
результатів» - 264 832 гривень на виконання заходів районної програми
соціально-економічного та культурного розвитку Нижньосірогозького району
на 2020 рік на проведення капітальних ремонтів покрівлі будівлі та корпусу
спортивного залу Нижньосірогозького опорного закладу повної загальної
середньої освіти та на оплату електричної енергії по закладам повної загальної
середньої освіти – 200 000 гривень;
1.2.2. Збільшити видатки у сумі 464 832 гривень, з них:
- по районній державній адміністрації – 200 000 гривень
для
фінансування комунального некомерційного підприємства «Нижньосірогозька
центральна районна лікарня» Нижньосірогозької районної ради на виконання
заходів районної програми підтримки комунального некомерційного
підприємства
«Нижньосірогозька
центральна
районна
лікарня»
Нижньосірогозької районної ради на 2020-2021 роки на придбання вугілля;
- сектору освіти районної державної адміністрації у сумі 100 000
гривень на виконання заходів програми соціально-економічного та культурного
розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік для фінансування
Анатолівської загальноосвітньої школи I-II ступенів на виплату заробітної
плати з нарахуванням педагогічним працівникам;
- управлінню соціального захисту районної державної адміністрації у
сумі 8 000 гривень на виконання заходів районної програми соціального
захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю та підтримки сім`ї,
утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015-2020 роки

на придбання подарунків до новорічних та різдвяних свят для дітей пільгових
категорій;
- фінансовому відділу районної державної адміністрації у сумі 156 832
гривень, з них на виконання заходів програми соціально-економічного та
культурного розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік для надання
іншої субвенції Першопокровській сільській раді у сумі 44 632 гривень на
коригування кошторисної документації проєкту «Реконструкція існуючої
будівлі гуртожитку під дитячий садок на 40 місць в селі Першопокровка
Нижньосірогозького району Херсонської області»; для надання субвенції з
місцевого бюджету державному бюджету 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 112 200 гривень на виплату заробітної плати з нарахуванням, з них
апарату районної державної адміністрації – 86 800 гривень, фінансовому
відділу районної державної адміністрації 11 800 гривень, сектор освіти
районної державної адміністрації – 7 000 гривень та службі у справах дітей
районної державної адміністрації – 6 600 гривень.
1.3. Внесення змін до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію
районних/регіональних програм у 2020 році, а саме: перерозподілити видатки
по комунальному закладу «Нижньосірогозькому будинку творчості дітей та
юнацтва» зменшивши видатки на виконання заходів районної програми
«Дитина-громадянин-патріот Батьківщини» на 2017-2021 роки у сумі 14 000
гривень на участь у військово-патріотичній грі «Джура», а збільшивши на
придбання матеріалів, предметів та оплати послуг.
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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