НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
19.10.2020 № 254
Про схвалення проєкту змін та
доповнень до програми соціально економічного та культурного розвитку
Нижньосірогозького району на 2020 рік
Відповідно до розпоряджень голови районної державної адміністрації від
08 жовтня 2020 року № 248 «Про внесення змін до показників районного
бюджету на 2020 рік» та від 19 жовтня 2020 року № 253 «Про внесення змін
до показників районного бюджету на 2020 рік», керуючись статтею 6, пунктом
2 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 17, пунктом 1 частини першої
статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1.
Схвалити проєкт змін та доповнень до програми соціально економічного та культурного розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік
(далі - Програма), затвердженої рішенням XХXIX сесії районної ради VII
скликання від 12 грудня 2019 року № 971, виклавши у новій редакції додаток 7,
що додається.
2.
Відділу з питань надання адміністративних послуг та цивільного
захисту районної державної адміністрації забезпечити підготовку відповідного
пакета документів щодо змін, схвалених даним розпорядженням, 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

Дмитро ТАКАДЖИ

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
19.10.2020 № 254
Додаток 7
до програми соціально-економічного та
культурного розвитку Нижньосірогозького району
на 2020 рік
(нова редакція)
Фінансування заходів по реалізації Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Нижньосірогозького району на 2020 рік, що не передбачені районними програмами

Забезпечення підвозу учнів
Нижньосірогозького закладу
повної загальної середньої
світи

2

Забезпечення учнів 1-4 класів,
крім учнів 1-4 класів з
малозабезпечених
сімей,
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
безкоштовним
харчуванням, учнів 5-11 класів

державн
ий
бюджет

3
4
5
6
7
8
Операційна ціль. Розвиток освіти, культури і духовності
Сектор освіти,
2020
200,0
виконком
Нижньосірогозької
селищної ради
Сектор освіти
районної державної
адміністрації,
виконкоми
селищної та
сільських рад

2020

1200,0

-

-

500,0

Очікуваний результат
від реалізації заходу

інші
джерела

1

Обсяги та джерела фінансування у 2020 році
(тис. грн)
місцеві
бюджет
и

2

Всього

районни
й
бюджет

1

Виконавці

обласни
й
бюджет

Перелік заходів

Термін
виконання

№
п/
п

9

10

11

200,0

-

Створення належних
умов для навчання
учнів

700,0

Створення належних
умов для навчання
учнів

із
малозабезпечених,
багатодітних сімей, сімей
учасників АТО, а також учнів
1-4 класів, учнів 5-9 класів із
малозабезпечених,
багатодітних сімей, сімей
учасників АТО, та учняінваліда, який навчається на
індивідуальній
формі
навчання
Сірогозької
загальноосвітньої школи I-III
ступенів, учнів 1-4 класів,
учнів
5-11
класів
з
малозабезпечених
сімей,
напівсиріт,
дітей-інвалідів,
учні, які навчаються на
індивідуальній
формі
навчання
та
учнів,
які
підвозяться з сіл Змагання та
Новорогачинське Вільненської
загальноосвітньої школи I-III
ступенів, учнів 1-4 класів,
учнів
5-9
класів
із
малозабезпечених сімей та
дітей сиріт, які навчаються на
індивідуальній
формі
навчання Верхньоторгаївської
загальноосвітньої школи I-II
ступенів, учнів 1-9 класів
Анатолівської
загальноосвітньої школи I-II
ступенів, учнів 1-4 класів,
учнів 5-11 класів з числа: дітей
з
малозабезпечених
та
багатодітних сімей, дітей
учасників АТО, що становить
50 відсотків від вартості
харчування Першпокровської

3

4

загальноосвітньої школи I-III
ступенів, учнів 1-4 класів
Дем`янівської
загальноосвітньої школи I-II
ступенів, 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
Вербівського закладу повної
загальної середньої освіти,
учнів 1-4 класів та учнів 5-9
класів
з
числа:
дітей
учасників АТО, дітей з
малозабезпечених
сімей
Степненської
філії
Нижньосірогозького опорного
закладу
повної
загальної
середньої освіти, забезпечення
безкоштовним харчуванням з
районного бюджету таких
категорій дітей: учні, батьки
яких є учасниками АТО, учні,
які підвозяться до закладів
освіти у сільській місцевості,
та
частково
50
%
безкоштовним харчуванням з
районного бюджету учнів з
числа малозабезпечених та
багатодітних сімей з 01
жовтня 2020 року.
Ремонт
покрівлі
Нижньосірогозького закладу
повної загальної середньої
освіти
Капітальний
ремонт
спортивного залу І корпусу

Сектор освіти
районної державної
адміністрації

2020

1500,0

1425,0

-

75,0

-

-

Створення належних
умов для навчання
учнів

Сектор освіти
районної державної

2020

1500,0

1200,0

-

300,0

-

-

Створення належних
умов для навчання

5

Нижньосірогозького закладу
повної загальної середньої
освіти
Ремонт
покрівлі
Верхньосірогозької ЗОШ І-ІІІ
ступенів

Капітальний ремонт (заміна
віконних та дверних блоків) у
приміщеннях
Новоолександрівської ЗОШ ІІІІ ступенів
7 Капітальний
ремонт
з
утепленням фасаду будинку
Нижньоторгаївського
дошкільного
навчального
закладу «Колосок»
8 Капітальний ремонт покрівлі
будівлі
Степненського
дошкільного
навчального
закладу «Сонечко»
9 Поточний
ремонт
фасаду
будівлі комунального закладу
«Нижньосірогозький
районний Будинок культури»
10 Капітальний ремонт покрівлі
будівлі комунального закладу
«Нижньосірогозький
районний Будинок культури»
11 Поточний
ремонт
сцени
будівлі комунального закладу
«Нижньосірогозький
районний Будинок культури»
12 Поточний ремонт приміщень
комунального
закладу
«Нижньосірогозька
центральна
районна
бібліотека»
6

адміністрації

учнів

Сектор освіти,
виконком
Верхньосірогозької
сільської ради
Сектор освіти,
виконком
Новоолександрівської сільської
ради
Виконком
Нижньоторгаївської
сільської ради

2020

1500,0

1425,0

-

75,0

-

-

Створення належних
умов для навчання
учнів

2020

1506,0

1430

-

76,0

-

-

Створення належних
умов для навчання
учнів

2020

938,853

844,85
3

-

-

94,0

-

Створення належних
умов для дітей
дошкільного віку

Сектор освіти,
виконком
Степненської
сільської ради
Сектор культури,
молоді та спорту
районної державної
адміністрації
Сектор культури,
молоді та спорту
районної державної
адміністрації
Сектор культури,
молоді та спорту
районної державної
адміністрації
Сектор культури,
молоді та спорту
районної державної
адміністрації

2020

560,0

504,0

-

-

56,0

2020

500,0

-

-

500,0

-

-

2020

1500,0

1200,0

-

300,0

-

-

2020

230,0

-

-

230,0

-

-

2020

147,0

-

-

147,0

-

-

Створення належних
умов для дітей
дошкільного віку
Забезпечення
функціонування
закладів культури
району
Забезпечення
функціонування
закладів культури
району
Забезпечення
функціонування
закладів культури
району
Забезпечення
функціонування
закладів культури
району

13 Забезпечення комплектування
та
значного
оновлення
бібліотечних
фондів,
упровадження
нових
нестандартних форм взаємодії
з читачами (у тому числі
новітніх
інформаційних
технологій)
14 Комп’ютеризація бібліотечних
закладів району. Забезпечення
підключення
до
мережі
Інтернет

15 Виготовлення
нових
експозицій
в
районній
історико-краєзнавчій музейній
кімнаті
16 Придбання підручників для
учнів 3-4 класів, спортивного
інвентарю, пожежного
гідранту та комплектуючих
для його установки,
огороджувальної сітки,
матеріалів для поточного
ремонту навчальних кабінетів,
харчоблоку, спортивної зали,
актової зали, фойє школи,
матеріалів для поточного
ремонту по заміні системи
водопостачання, каналізації та
водостоку, оплата послуг з
установлення пожежного
гідранту та придбання
системи для очищення води
для Сірогозької
загальноосвітньої школи I-III

Сектор культури,
молоді та спорту
районної державної
адміністрації,
виконкоми
селищної та
сільських рад

2020

200,0

-

-

50,0

150,0

-

Забезпечення
діяльності закладів
культури сільської
місцевості

Сектор культури,
молоді та спорту
районної державної
адміністрації,
виконкоми
селищної та
сільських рад
Сектор культури,
молоді та спорту
районної державної
адміністрації
Сектор освіти
районної державної
адміністрації,
виконком
Сірогозької
сільської ради

2020

100,0

-

-

-

100,0

-

Забезпечення
діяльності закладів
культури сільської
місцевості

2020

20,0

-

-

20,0

-

-

Покращення
виставкової та
експозиційної роботи

2020

110,0

-

-

-

110,0

-

Створення належних
умов для навчання
учнів

17

18

19

20

21
.

22
.

ступенів
Придбання пластикових вікон
для спортивного залу та
будівельних матеріалів для
проведення
поточного
ремонту в спортивному залі
Першопокровської
загальноосвітньої школи I-III
ступенів
Реконструкція
першого
поверху будівлі Вільненської
сільської
амбулаторії
під
дошкільних навчальний заклад
(співфінансування)
Реконструкція
існуючої
будівлі
гуртожитку
під
дитячий садок на 40 місць в
селі
Першопокровка
Нижньосірогозького району
Херсонської області
Придбання шин та запчастин
для шкільного автобусу,
придбання лінолеуму в ігрову
кімнату, системних блоків для
комп`ютерного класу, меблів
канцелярських товарів,
предметів та обладнання для
медичного кабінету для
Вербівського закладу повної
загальної середньої освіти.
Придбання для учнів
початкових класів закладів
загальної середньої освіти
дидактичних матеріалів,
сучасних меблів,
мультимедійного обладнання
Придбання опалювального
котла та проведення

Сектор освіти
районної державної
адміністрації,
виконком
Першопокровської
сільської ради

2020

54,3

-

-

-

54,3

-

Створення належних
умов для навчання
учнів

виконком
Вільненської
сільської ради

2020

200,0

-

-

200,0

-

-

Створення належних
умов для дітей
дошкільного віку

13243,
231

2539,80
5

544,63
2

500,0

-

Створення належних
умов для дітей
дошкільного віку

318,5

-

Створення належних
умов для навчання
учнів

виконком
Першопокровської
сільської ради

2020 16827,668

Сектор освіти
районної державної
адміністрації,
виконком
Вербівської
сільської ради

2020

318,5

Сектор освіти
районної державної
адміністрації

2020

1000,0

1000,0

-

-

-

-

Створення належних
умов для навчання
учнів

Сектор освіти
районної державної

2020

119,899

119,89
9

-

-

-

-

Створення належних
умов для навчання

23
.

24
.

25
.

26
.

27
.

поточного ремонту по заміні
опалювального котла для
Нижньосірогозького опорного
закладу повної загальної
середньої освіти
Капітальний ремонт
внутрішніх санвузлів II
поверху із заміною системи
вентиляції
Нижньосірогозького опорного
закладу повної загальної
середньої освіти
Капітальний ремонт
внутрішніх санвузлів III
поверху Нижньосірогозького
опорного закладу повної
загальної середньої освіти
Протипожежні заходи у
закладах загальної середньої
освіти району, а саме:
виготовлення проєктнокошторисної документації та
ремонт автоматичної
пожежної сигналізації,
системи керування
евакуюванням, системи
пожежного спостереження
Нижньосірогозького опорного
закладу повної загальної
середньої освіти
Капітальний ремонт коридорів
Нижньосірогозького опорного
закладу повної загальної
середньої освіти
Придбання меблів, килиму для
облаштування осередка
відпочинку 1 класу нової
української школи, придбання

адміністрації

учнів

Сектор освіти
районної державної
адміністрації

2020

245,471

245,47
1

-

-

-

-

Створення належних
умов для навчання
учнів

Сектор освіти
районної державної
адміністрації

2020

178,969

178,96
9

-

-

-

-

Створення належних
умов для навчання
учнів

Сектор освіти
районної державної
адміністрації

2020

547,674

547,67
4

-

-

-

-

Створення належних
умов для навчання
учнів

Сектор освіти
районної державної
адміністрації

2020

865,086

865,08
6

-

-

-

-

Створення належних
умов для навчання
учнів

Сектор освіти
районної державної
адміністрації,
виконком

2020

53,7

53,7

-

Створення належних
умов для навчання
учнів

28
.

29
.

30
.

31
.

32
.

євро паркану для
встановлення огорожі
території школи для
Дем`янівської
загальноосвітньої школи I-II
ступенів
Придбання матеріалів для
поточного
ремонту
Верхньоторгаївської
загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів
Придбання матеріалів для
поточного ремонту будівлі
Нижньоторгаївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів» .
Ремонт шкільного автобусу,
придбання ноутбуків,
матеріалів для поточного
ремонту навчальних кабінетів,
меблів, екрану і кріплення для
проектору, спортивної форми,
предметів та обладнання для
медичного кабінету,
комплекту матів, дитячої
стінки для Вільненської
загальноосвітньої школи I-III
ступенів
Придбання державної
символіки України ,
придбання та встановлення
флагштоку з Державним
Прапором України
Проведення ремонту
тепломережі, придбання
господарчих матеріалів для
поточного ремонту, питного
фонтанчика, безконтактного

Дем`янівської
сільської ради

Сектор освіти
районної державної
адміністрації

2020

10,0

-

-

-

10,0

-

Створення належних
умов для навчання
учнів

Сектор освіти
районної державної
адміністрації

2020

100,0

-

-

-

100,0

-

Створення належних
умов для навчання
учнів

Сектор освіти
районної державної
адміністрації,
виконком
Вільненської
сільської ради

2020

237,100

Сектор культури,
молоді та спорту
районної державної
адміністрації

2020

26,0

Сектор освіти
районної державної
адміністрації

2020

61,0

237,100

Створення належних
умов для навчання
учнів

26,0

40,0

Створення належних
умов для навчання
учнів

21,0

Створення належних
умов для навчання
учнів

термометра, дезінфікуючих
засобів, одноразових
полотенець, рукавичок для
Степненської філії
Нижньосірогозького опорного
закладу повної загальної
середньої освіти
33 Придбання планшетів для
. Нижньосірогозького опорного
закладу повної загальної
середньої освіти
34 Виплата заробітної плати з
. нарахуванням педагогічним
працівникам Анатолівської
загальноосвітньої школи I-II
ступенів
35 Забезпечення харчуванням
. дітей села Першотравневе, які
навчаються у Вільненській
загальноосвітній школі I-III
ступенів
36 Придбання генераторів для
. закладів повної загальної
середньої освіти
37 Придбання демонстраційного
. стола та меблевої стінки для
кабінету фізики, обладнання
та наочності для кабінету
української мови та літератури
Нижньосірогозького опорного
закладу повної загальної
середньої освіти
38 Придбання вогнегасників
. вуглекислотних для кабінетів
інформатики, електричних
сушок для рук, наочності для

Сектор освіти
районної державної
адміністрації

2020

80,0

Сектор освіти
районної державної
адміністрації,
виконком
Анатолівської
сільської ради
Сектор освіти
районної державної
адміністрації

2020

400,0

2020

33,856

Сектор освіти
районної державної
адміністрації

2020

147,0

147,0

Сектор освіти
районної державної
адміністрації

2020

155,130

155,13
0

Сектор освіти
районної державної
адміністрації

2020

197,373

197,37
3

Створення належних
умов для навчання
учнів

80,0

100,0

300,0

Створення належних
умов для навчання
учнів

33,856

Створення належних
умов для навчання
учнів
Створення належних
умов для навчання
учнів
Створення належних
умов для навчання
учнів

Створення належних
умов для навчання
учнів

кабінетів української мови та
літератури, пожежних
гідрантів, підставок та кранів
для закладів загальної
середньої освіти
Всього

1.

Нове
будівництво
Нижньоторгаївської
амбулаторії ЗПСМ
с. Нижні Торгаї

2.

Проект «Поточний ремонт
міської амбулаторії загальної
практики- сімейної медицини
комунального некомерційного
підприємства
«Нижньосірогозький
Центр
первинної медико-санітарної
допомоги»
Проект Нижньосірогозької
районної ради «Подаруй
людині життя» придбання
системи ультразвукової
діагностики з датчиками для
комунального некомерційного
підприємства
«Нижньосірогозька
центральна районна лікарня»
Нижньосірогозької районної
ради
Придбання
медичного
стерилізатора
для
комунального некомерційного
підприємства
«Нижньосірогозька

3.

4.

-

-

33 570,
24 848, 2539,80
579
686
5
Операційна ціль. Охорона здоров’я
КНП
2020
5558,0
5002,2
«Нижньосірогозький ЦПМСД»,
виконком
Нижньоторгаївської
сільської ради
КНП
2020 437,296
218,648
«Нижньосірогозький ЦПМСД»

3143,6
32

3038,456

-

-

-

555,8

-

Поліпшення
доступності та якості
медичних послуг

196,64
8

-

22,0

Якісне надання
медичної допомоги
населенню

Комунальне
2020
некомерційне
підприємство
«Нижньосірогозьки
а центральна
районна лікарня»
Нижньосірогозької
районної ради ,
виконкоми
селищної та
сільських рад
КНП
2020
«Нижньосірогозька
центральна районна
лікарня»
Нижньосірогозької

1000,0

399,02
9

365,981

102,
0

Якісне надання
медичної допомоги
населенню

-

187,0

-

-

Якісне надання
медичної допомоги
населенню

1867,010

187,0

-

5.

6.

7.

8.

1.

центральна районна лікарня»
Нижньосірогозької районної
ради
Придбання памперсів для
дитини з інвалідністю
Журавльова Дмитра
Васильовича

районної ради

КНП
«Нижньосірогозький ЦПМСД»,
виконком
Нижньосірогозької
селищної ради
Забезпечення хворих на
Комунальне
цукровий діабет інсуліном,
некомерційне
шляхом відшкодування його
підприємство
вартості через аптечну
«Нижньосірогозька
мережу
центральна районна
лікарня»
Нижньосірогозької
районної ради
Оплата пільгових пенсій
Комунальне
працівників КНП
некомерційне
Нижньосірогозька центральна підприємство
районна лікарня»
Нижньосірогозька
Нижньосірогозької районної
центральна районна
ради
лікарня»
Нижньосірогозької
районної ради
Нове будівництво Вербівської Комунальне
амбулаторії загальної
некомерційне
практики сімейної медицини с. підприємство
Верби
«Нижньосірогозьки
й ЦПМСД»,
виконком
Вербівської
сільської ради
Всього
Придбання матеріалів для
встановлення
пластикових

2020

12,460

-

-

-

12,460

-

Якісне надання
медичної допомоги
населенню

2020

74,923

-

-

74,923

-

-

Якісне надання
медичної допомоги
населенню

2020

63,0

2020

5582,6

-

13782,28

Якісне надання
медичної допомоги
населенню

63,0

5002,2

-

580,405

11223,0
920,6
1514,64 124,
4
0
Операційна ціль. Фізична культура та спорт
Сектор освіти
2020
50,0
50,0
районної державної

Якісне надання
медичної допомоги
населенню

Поліпшення
спортивної

сидінь
на
селищних
спортивних об`єктів і споруд

Всього

адміністрації,
виконком
Нижньосірогозької
селищної ради

-

50,0
Операційна ціль. Соціальне забезпечення
Управління
2020
53,8
53,8
соціального захисту
населення районної
державної
адміністрації

Підтримка на належному рівні
матеріально-технічного стану
управління
соціального
захисту населення районної
державної
адміністрації
(придбання
комп`ютерної
техніки,
канцелярських
товарів,
матеріалів
для
обслуговування комп`ютерної
техніки та абонентної плати за
швидкісний
Інтернет,
забезпечення
роботи
«мобільного соціального офісу
(придбання бензину))
Всього
1.

Підтримка на належному
рівні матеріально-технічного
стану фінансового відділу
районної державної
адміністрації (на
обслуговування та придбання
комплектуючої до
комп`ютерної техніки)
Всього
1.

1.

Придбання енергозаощадних
глибинних
насосів
для
артезіанських
свердловин,
придбання
обладнання,

Фінансовий відділ
районної державної
адміністрації

-

53,8
Операційна ціль. Фінанси
2020
20,0

-

53,8

50,0

-

-

-

Забезпечення
безперебійної роботи
управління
соціального захисту
населення районної
державної
адміністрації

-

-

Забезпечення
безперебійної роботи
фінансового відділу
районної державної
адміністрації

20,0

20,0
20,0
Операційна ціль. Житлово-комунальне господарство
Нижньосірогозький 2020
60,4
РСКП
«Райсількомунгосп», виконком

інфраструктури для
забезпечення потреб
молоді та інших
категорій населення у
послугах з фізичної
культури та спорту
-

-

-

-

60,4

-

Поліпшення якості
житлово-комунальних
послуг для населення

матеріалів та виконання робіт Нижньосірогозької
по облаштуванню пожежного
селищної ради
гідранту по вулиці Жданова
Всього
60,4
60,4
Операційна ціль. Розвиток галузей економіки, підвищення конкурентоспроможності району.
Розвиток підприємництва та інфраструктури його підтримки.
1. Розробка проектно-кошторисної
Відділ з питань
2020
6,0
6,0
документації для капітального
надання
ремонту даху адмінприміщення
адміністративних
та замовлення кошторису на послуг та цивільного
внутрішній ремонт
захисту районної
державної
адміністрації
2.

Капітальний
ремонт
адмінприміщення

даху

Відділ з питань
надання
адміністративних
послуг та цивільного
захисту районної
державної
адміністрації

2020

1000,0

-

-

1000,0

-

-

3.

Матеріально-технічне
Відділ з питань
забезпечення,
придбання
надання
принтера
(МФУ)
адміністративних
обслуговування
комп’ютерів, послуг та цивільного
принтерів, інші послуги
захисту районної
державної
адміністрації

2020

18,0

-

-

18,0

-

-

4.

Придбання робочої станції для
оформлення
біометричних
документів

2020

440,0

-

-

440,0

-

-

Відділ з питань
надання
адміністративних
послуг та цивільного
захисту районної
державної

Забезпечення
безперебійної роботи
відділу з питань
надання
адміністративних
послуг та цивільного
захисту районної
державної
адміністрації
Забезпечення
безперебійної роботи
відділу з питань
надання
адміністративних
послуг та цивільного
захисту районної
державної
адміністрації
Забезпечення
безперебійної роботи
відділу з питань
надання
адміністративних
послуг та цивільного
захисту районної
державної
адміністрації
Забезпечення
безперебійної роботи
відділу з питань
надання
адміністративних
послуг та цивільного

адміністрації
Всього
1.

Поточний середній ремонт
автомобільної
дороги
загального
користування
0221311 Чеховка-Верби

2.

Поточний середній ремонт
автомобільної
дороги
загального
користування
0221304 Верби-(М-14)

3.

Поточний середній ремонт
автомобільної
дороги
загального
користування
С221308 Зернове до а.д. ВільнеНоворогачинське

4.

Поточний

середній

ремонт

1464,0
1464,0
Операційна ціль. Транспорт, дорожнє господарство.
Відділ
2020
2969,36
2672,4
148,47
містобудування,
3
архітектури,
житловокомунального
господарства,
інфраструктури,
енергетики та
захисту довкілля
районної державної
адміністрації
Відділ
2020
2970,60
2673,5
148,53
містобудування,
4
архітектури,
житловокомунального
господарства,
інфраструктури,
енергетики та
захисту довкілля
районної державної
адміністрації
Відділ
2020
3565,20
3208,6
178,26
містобудування,
8
архітектури,
житловокомунального
господарства,
інфраструктури,
енергетики та
захисту довкілля
районної державної
адміністрації
Відділ
2020
4196,96
3777,2
209,85

захисту районної
державної
адміністрації
148,47

-

Покращення стану
автомобільних доріг

148,53

-

Покращення стану
автомобільних доріг

178,26

-

Покращення стану
автомобільних доріг

209,85

-

Покращення стану

автомобільної
дороги
загального
користування
0221303
Нижні
СірогозиДем’янівка кордон Запорізької
області на Веселе

5.

Поточний середній ремонт
автомобільної
дороги
загального
користування
С221303
ПершопокровкаБогданівка

6.

Поточний середній ремонт
автомобільної дороги
загального користування
0221307 Верхні Торгаї – до а.д.
Т-22-09

7.

Експлуатаційне
утримання
доріг загального користування

містобудування,
архітектури,
житловокомунального
господарства,
інфраструктури,
енергетики та
захисту довкілля
районної державної
адміністрації
Відділ
містобудування,
архітектури,
житловокомунального
господарства,
інфраструктури,
енергетики та
захисту довкілля
районної державної
адміністрації
Відділ
містобудування,
архітектури,
житловокомунального
господарства,
інфраструктури,
енергетики та
захисту довкілля
районної державної
адміністрації
Відділ
містобудування,
архітектури,
житловокомунального
господарства,
інфраструктури,
енергетики та

автомобільних доріг

6

2020

2468,48

2221,6
2

-

123,43

123,43

-

Покращення стану
автомобільних доріг

2020

2000,0

1800,0

-

100,0

100,0

-

Покращення стану
автомобільних доріг

2020

15,0

15,0

Покращення стану
автомобільних доріг

захисту довкілля
районної державної
адміністрації

Всього

1

2

-

16353,
923,54 908,54
53
Операційна ціль. Забезпечення природної і техногенної безпеки. Протипожежний захист
Підтримання на належному Нижньосірогозький 2020
300,0
100,0
200,0
рівні
матеріально-технічної районний сектор ГУ
бази
та
забезпечення ДСНС у Херсонській
боєздатності 16-ї ДПРЧ ГУ
області
ДСНС України у Херсонській
області (придбання бойового
одягу та спорядження для
особового складу, паливномастильних
матеріалів
(бензину), обладнання системи
зв’язку, оргтехніки, пожежних
рукавів,
твердого
палива,
меблів).
Капітальний
ремонт
та Нижньосірогозький 2020
500,0
80,0
420,0
проведення
заходів
з районний сектор ГУ
енергозбереження пожежного ДСНС у Херсонській
депо 16-ї ДПРЧ ГУ ДСНС
області
України у Херсонській області
Всього
800,0
180,0
620,0
-

Начальник відділу з питань надання
адміністративних послуг та цивільного
захисту районної державної адміністрації

-

18 185,6

Забезпечення належної
пожежної безпеки

Підвищення
боєздатності
підрозділу

Юлія ВОЛОДІНА

-

