НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
20.03.2020 № 69
Про внесення змін до розпорядження голови
районної державної адміністрації від 27
лютого 2020 року № 46 «Про внесення змін до
показників районного бюджету на 2020 рік»
Відповідно до листів директора комунального некомерційного підприємства
«Нижньосірогозька центральна районна лікарня» Нижньосірогозької районної
ради від 17 березня 2020 року № 266 та від 18 березня 2020 року № 271, голови
районної ради від 18 березня 2020 року № 18/01 -17, 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. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації
від 27 лютого 2020 року № 46 «Про внесення змін до показників районного
бюджету на 2020 рік», а саме: абзац другий, четвертий та шостий підпункту 1.1
пункту 1 викласти у новій редакції:
« - районній державній адміністрації у сумі 1 239 622 гривень, з них для
фінансування комунального некомерційного підприємства «Нижньосірогозька
центральна районна лікарня» Нижньосірогозької районної ради у сумі
601
199,40 гривень, в тому числі на оплату електроенергії - 162 974 гривень та на
виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку
Нижньосірогозького району на 2020 рік на співфінансування проєкту «Подаруй
людині життя» на придбання системи ультразвукової діагностики з датчиками –
438
225,40
гривень;
комунальному
некомерційному
підприємству
«Нижньосірогозький центр первинної медико-санітарної допомоги» у сумі 196
648 гривень на виконання заходів районної програми соціально-економічного та
культурного розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік на
співфінансування видатків з поточного ремонту міської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини; на виконання заходів програми соціальноекономічного та культурного розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік на
забезпечення хворих на цукровий діабет інсуліном у сумі
71 774,60 гривень;
на виконання заходів районної програми громадської безпеки та територіальної
оборони на 2017-2020 роки – 35 000 гривень на продовольче забезпечення
особового складу підрозділів територіальної оборони при проведенні занять та

навчань у пункті постійної дислокації та у польових умовах та придбання з цією
метою супутніх товарів господарського призначення та перевезення особового
складу підрозділів територіальної оборони до місця проведення навчальних зборів,
пунктів охорони об`єктів місцевого в регіонального рівня та у зворотному
напрямку; програми підтримки та збереження об`єктів і майна спільної власності
територіальних громад району у 2016-2020 роках – 25 000 гривень на
виготовлення документів на земельні ділянки установ комунальної форми
власності; районної програми висвітлення діяльності районної державної
адміністрації та районної ради редакцією Нижньосірогозької районної газети
«Червоний промінь» на 2013-2020 роки у сумі 60 000 гривень; програми
індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення умов сільського
населення «Власний дім» - 250 000 гривень;»;
« - управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації у сумі 283 000 гривень, з них на виконання заходів районної
програми оздоровлення та відпочинку дітей влітку на період 2016-2020 року на
придбання путівок для оздоровлення дітей в стаціонарних закладах –
250 000
гривень; районної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з
інвалідністю та підтримки сім`ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі
людьми на 2015-2019 роки – 10 000 гривень для привітання громадян, яким
виповнилося 100, 105, 110 років та 23 000 гривень для надання матеріальної
допомоги громадянам, які опинилися в скрутному становищі внаслідок
непередбачених обставин;» ;
« - сектору культури, молоді та спорту районної державної адміністрації у
сумі 137 000 гривень, з них для комунального закладу «Нижньосірогозький
районний будинок культури» на виконання заходів програми розвитку культури і
духовності в Нижньосірогозькому районі на 2018-2020 роки 10 000 гривень на
придбання сценічних костюмів для танцювального колективу «Зірочка» та 27 000
гривень для проведення технічного обстеження нежилої будівлі, розташованої за
адресою: смт Нижні Сірогози, вул. Садова,3 (кінотеатр) та на виконання заходів
районної програми фінансової підтримки громадських організацій фізкультурноспортивного спрямування, спортивних клубів та федерацій з видів спорту
Нижньосірогозького району на 2018-2022 роки у сумі 100 000 гривень, у тому
числі для надання фінансової підтримки громадській організації Нижньосірогозька
районна федерація футболу – 20 000 гривень на відрядження суддів для
проходження курсової перепідготовки та придбання нагородної атрибутики та
фінансової підтримки громадської спілки «Спортивний клуб Тарпан» - 80 000
гривень на придбання спортивного обладнання та інвентарю, оплату транспортних
послуг;».
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації підготувати
проект 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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