Від 21 грудня 2018 року

№ 395-р

Про організацію виконання в районі
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 05 грудня 2018 року №934-р
Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня
2018 року №934-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій», Порядку та умов
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2012 року
№106 (із змінами), рішення постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, власності, інвестиційної діяльності, соціально-економічного розвитку
територій, благоустрою та житлово-комунального господарства (рішення
від 21 грудня 2018 року №420):
1. Визначити відповідальними виконавцями за виконання заходів та робіт
на об’єктах, а саме:
по об’єкту «Капітальний ремонт підлоги спортивного залу
КЗ “ДЮСШ Олександрівського району” смт Олександрівка, Кіровоградської
області» начальник відділу молоді та спорту райдержадміністрації
Яровий Ю.А.;
по заходу «Придбання меблів для Олександрівської районної лікарні»
головний лікар центральної районної лікарні Олександрівського району
Гресь А.Д.;
по об’єктах «Влаштування твердопаливної модульної котельної для
теплопостачання
Родниківської
філії
КЗ
“Красносілківське
НВО” Олександрівської районної ради по вул. Молодіжна, 13, с. Родниківка,
Олександрівського району, Кіровоградської області» та «Проведення санації
(капітальний ремонт) будівлі комунального закладу КЗ “Олександрівське
НВО № 1”, 27300 вул. Вишнева, 18 смт Олександрівка, Кіровоградська область
(коригування)» начальник відділу освіти райдержадміністрації Тимко С.М.;
по заходу «Придбання комплекту туристичного спорядження (карабіни,
мотузки, пантіни, треки, блоки та ін.) для Івангородської філії
КЗ
“Олександрівське
НВО
№ 2”»
начальник
відділу
освіти
райдержадміністрації Тимко С.М.;
по заходах «Придбання СУСЛ для Бірківського ФАПу» головний лікар
Комунального некомерційного підприємства «Олександрівський районний
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центр первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської районної ради
Кіровоградської області» Зубаха О.С.;
по заходу
«Придбання музичного та звукового обладнання для
Вищеверещаківського сільського будинку культури» сільський голова
Вищеверещаківської сільської ради Павловський П.М.;
по заходах «Придбання вуличних тренажерів та/або спортивно-ігрового
дитячого майданчика, с. Івангород, Олександрівський район, Кіровоградська
область», та «Виготовлення та реалізація проекту по освітленню вулиць
с. Івангород Олександрівського району» сільський голова Івангородської
сільської ради Бойченко Л.В.;
по заходу «Придбання ноутбуку для Нижчеверещаківського сільського
клубу-бібліотеки» сільський голова Соснівської сільської ради Лебідь Л.М.;
по заходу «Придбання комплекту сценічних костюмів для Бірківського
сільського клубу-бібліотеки» сільський голова Бірківської сільської ради
Сергієнко М.І.;
по заходу «Придбання комплектів спортивного інвентарю та спортивного
обладнання для Підлісненської сільської ради» сільський голова Підлісненської
сільської ради Кармазін С.А.;
по заходу «Придбання столів для настільного тенісу, с. Бовтишка»
сільський голова Бовтиської сільської ради Скляренко В.І.;
по заходу «Придбання ноутбуку для Красносільської бібліотеки» сільський
голова Красносільської сільської ради Назаренко О.І.;
по заходу «Придбання обладнання» сільський голова Цвітненської
сільської ради Ліхненко В.П.;
по об»єктах «Капітальний ремонт Олександрівського міського будинку
культури (утеплення фасадів) за адресою: вул. Кам’янська, 101а,
смт. Олександрівка, Олександрівський район, Кіровоградська область» та
«Виготовлення проекту по капітальному ремонту даху будинку по
вул. Незалежності, 67 смт Олександрівка Олександрівського району» селищний
голова Олександрівської селищної ради Безпечний О.І.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації та рекомендувати
виконавчим комітетам сільських рад вжити заходи щодо внесення в
установленому порядку змін до відповідних місцевих бюджетів в частині
збільшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у обсягах,
визначених у додатку 1 та додатку 2 до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 05 грудня 2018 року №934-р «Деякі питання розподілу у 2018 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», та передбачення
видатків для забезпечення співфінансування об’єктів та заходів фінансування
яких буде здійснюватись за рахунок субвенції з державного бюджету з
дотриманням вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України
від 06 лютого 2012 року №106 (із змінами).
3. Відділу молоді та спорту райдержадміністрації, відділу освіти
райдержадміністрації, центральній районній лікарні Олександрівського району,
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Комунальному некомерційному підприємству «Олександрівський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської районної ради
Кіровоградської області»
та рекомендувати виконавчим комітетам
Цвітненської,
Олександрівської,
Івангородської,
Вищеверещаківської,
Соснівської, Бірківської, Підлісненської, Бовтиської, Красносільської сільських
та селищних рад забезпечити:
цільове та ефективне використання коштів субвенції з державного
бюджету та коштів місцевих бюджетів, передбачених для відповідного
співфінансування по об’єктах та заходах;
надання щомісяця до 04 числа місяця, наступного за звітним періодом
відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житловокомунального господарства районної державної адміністрації інформації про
використання коштів субвенції з державного бюджету з державного бюджету
та відповідного співфінансування у розрізі об’єктів і заходів.
4. Управлінню Державної казначейської служби України в
Олесандрівському районі надавати щомісяця до 04 числа місяця, наступного за
звітним періодом відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури
та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації
інформацію про використання коштів субвенції з державного бюджету та
відповідного співфінансування у розрізі об’єктів і заходів.
5. Відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства районної державної адміністрації
надавати узагальнену інформацію управлінню регіонального розвитку,
містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної
адміністрації до 07 числа місяця, наступного за звітним.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації Каражбея А.М.

Голова районної
державної адміністрації

О.БОРОТА

