Від 04 вересня 2019 року

№ 181-р

Про затвердження переліку об’єктів та заходів, фінансування яких буде
здійснюватися у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій, та організацію виконання в районі
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 року №500-р
Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого
2012 року № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій» (зі змінами) та
розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 500-р
«Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій» (далі - Розпорядження), рішення постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності,
соціально-економічного
розвитку
територій,
благоустрою
та
житлово-комунального господарства від 04 вересня 2019 року № 473:
1. Затвердити перелік об’єктів та заходів, фінансування яких буде
здійснюватися у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій (додається).
2. Затвердити перелік об’єктів та заходів, фінансування яких буде
здійснюватися у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій (далі - субвенція з державного бюджету), згідно з
додатком 2 до Розпорядження (додається).
3. Визначити відповідальними за виконання заходів та робіт на об’єктах, а
саме:
«Придбання медичного обладнання для КНП Олександрівська ЦРЛ
Олександрівської районної ради Кіровоградської області»
директор
Комунального некомерційного підприємства «Олександрівська центральна
районна лікарня» Олександрівської районної ради Кіровоградської області

2

Гресь А.Д.;
«Капітальні видатки для Відділу освіти Олександрівської РДА»,
«Капітальний
ремонт покрівлі
будівлі
комунального
закладу
КЗ “Олександрівське НВО № 1” 27300 вул. Вишнева, 18 смт Олександрівка,
Кіровоградська область», «Капітальний ремонт спортивної зали Соснівської
філії
КЗ
“Красносільське
НВО”
Олександрівської
районної
ради
Кіровоградської області» начальник
відділу освіти районної державної
адміністрації Тимко С.М.;
«Придбання вуличних тренажерів та/або спортивно-ігрового дитячого
майданчика, с. Букварка», «Придбання сценічних костюмів для Букварського
сільського будинку культури» сільський голова Букварської сільської ради
Савич В.І.,
«Придбання спортивно-ігрового дитячого майданчика, с. Польове»,
«Виготовлення та реалізація проекту по освітленню вулиць с. Веселе»,
«Придбання комплектів спортивного інвентарю та спортивного обладнання,
с. Гайове» сільський голова Веселівської сільської ради Назолін І.В.;
«Придбання спортивно-ігрового дитячого майданчика, с. Бовтишка»
сільський голова Бовтиської сільської ради Скляренко В.І.;
«Придбання медичного обладнання та предметів довгострокового
користування для КНП «Олександрівський ЦПМСД» головний лікар
Комунального некомерційного підприємства «Олександрівський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської районної ради
Кіровоградської області Зубаха О.С.;
«Виготовлення та реалізація проекту по освітленню вулиць с. Підлісне»,
«Придбання сценічних костюмів для Підлісненського сільського будинку
культури» сільський голова Підлісненської сільської ради Кармазін С.А.;
«Придбання спортивно-ігрового дитячого майданчика, с. Соснівка»
сільський голова Соснівської сільської ради Лебідь Л.М.;
«Виготовлення та реалізація проекту по освітленню вулиць с. Несваткове»
секретар Несватківської сільської ради Торовик А.Ю.;
«Придбання спортивно-ігрового дитячого майданчика для КЗ «ДЮСШ
Олександрівського району» смт Олександрівка, Кіровоградської області»
начальник відділу молоді та спорту райдержадміністрації Яровий Ю.А.;
«Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Шевченка (від
будинку №2а до будинку №8) в смт Олександрівка, Олександрівського району
Кіровоградської області», «Капітальний ремонт дорожнього покриття
вул. Сонячна в смт. Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської
області», «Капітальний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу
№3 по провулку Зелений, 8 в смт Олександрівка, Олександрівського району,
Кіровоградської області. Коригування.», «Реконструкція мереж вуличного
освітлення
по
вул.Незалежності
України,
смт.
Олександрівка,
Олександрівського району, Кіровоградської області» селищний голова
Олександрівської селищної ради Безпечний О.І.
4.
Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
рекомендувати виконавчим комітетам Олександрівської селищної ради,

та

з

Бовтиської, Букварської,
Веселівської, Несватківської, Підлісненської,
Соснівської сільських рад вжити заходів щодо внесення в установленому
порядку змін до відповідних місцевих бюджетів на 2019 рік в частині
затвердження обсягів субвенції з державного бюджету, визначених
розпорядженням.
5. Відділу освіти районної державної адміністрації, відділу молоді та
спорту районної державної адміністрації, КНП “Олександрівський ЦПМСД”,
КНП «Олександрівська ЦРЛ»
та рекомендувати виконавчим комітетам
Олександрівської селищної ради, Бовтиської, Букварської, Веселівської,
Несватківської, Підлісненської, Соснівської сільських рад забезпечити:
цільове та ефективне використання коштів субвенції з державного
бюджету 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 у розрізі об’єктів і
заходів.
6.
Управлінню
Державної
казначейської
служби
України
в
Олександрівському 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 у розрізі об’єктів і заходів.
7. 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.
8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
Олександрівської районної державної адміністрації від 07 серпня 2019 року
№156-р «Про затвердження переліку об’єктів та заходів, фінансування яких
буде здійснюватися у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій, та організацію виконання в районі розпорядження
Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №500-р».
9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації Каражбея А.М.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Анатолій КАРАЖБЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
04 вересня 2019 року № 181-р
ПЕРЕЛІК
об’єктів та заходів, фінансування яких буде здійснюватись у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету
______ місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій______
Відповідальні виконавці
Назва об’єктів та заходів
Обсяг
Адміністративнотериторіальні одиниці/
фінансування
установи
субвенції з
державного
бюджету на
2019 рік, грн
1
2
4
3
КПКВК 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій»
Відділ
освіти Відділ освіти
райдержадміністрації
райдержадміністрації

Олександрівський НВК №2 Відділ освіти
КЗ «Олександрівське НВО райдержадміністрації
№2»

Капітальні видатки для
Олександрівської РДА

Відділу

у тому числі:
музичне обладнання для актової зали
ноутбук
освітлювальні прилади
тенісна пушка
котли газові

освіти

1350000

30000
15000
10000
8000
90000

2

1
2
Олександрівська філія КЗ Відділ освіти
«Олександрівське НВО №1» райдержадміністрації

музичне обладнання

Староосотська
філія
КЗ Відділ освіти
«Олександрівське НВО №1» райдержадміністрації

капітальний ремонт «Заміна вікон»
ПКД

Несватківська
філія
КЗ Відділ освіти
«Олександрівське НВО №2» райдержадміністрації

тенісний стіл

8000

лобзіковий станок по дереву

11000

телевізор

14000

ноутбуки (5 шт.)

75000

автоматика до газових котлів (3 шт.)

24000

Новоосотська
філія
КЗ Відділ освіти
«Олександрівське НВО №1» райдержадміністрації

Вищеверещаківська
філія Відділ освіти
КЗ «Красносільське НВО»
райдержадміністрації

Івангородська
філія
КЗ Відділ освіти
«Олександрівське НВО №2» райдержадміністрації

3

4
30000

535000

тенісний стіл

8000

шафа для дидактичного матеріалу «Нова
українська школа»

8000

туристичне спорядження
автоматика до газових котлів (2 шт.)

22000
16000

з

1
2
Олександрівська ЗШ і -і і і ст. Відділ освіти
№1 КЗ «Олександрівське райдержадміністрації
НВО №1»

з
електром’ясорубка
електросковорода
марміт (Зх конфорочний)
електрокотел
електроплита (4х конфорочна)
мийка для посуду (1 шт. х 4 секції)
стілажі для сушки,
каструль
тарілок
чашок

4
17000
40000
22000
З7000
18000
11000
8000
8000
9000

Бовтиська філія КЗ
«Олександрівське НВО №2»

Відділ освіти
райдержадміністрації

екран і проектор

21000

Єлизаветградківська філія
КЗ «Михайлівське НВО»

Відділ освіти
райдержадміністрації

екран і проектр
телевізор

21000
14000

Олександрівка станція юних
техніків

Відділ освіти
райдержадміністрації

комплект робототехніки

170000

Лісівська філія КЗ
«Михайлівське НВО»

Відділ освіти
райдержадміністрації

проектор та екран

40000

Олександрівський районний
центр дитячої та юнацької
творчості

Відділ освіти
райдержадміністрації

мікшер

10000

4

1
2
Олександрівська
філія В ідділ освіти
КЗ «Олександрівське НВО р айдержадміністрації
№ 1»
Соснівська
філія В ідділ о світи
КЗ “Красносільське НВО”
райдержадміністрації

Комунальне некомерційне
підприємство
«Олександрівська
центральна
районна
лікарня» Олександрівської
районної
ради
Кіровоградської області
Комунальне некомерційне
підприємство
«Олександрівський
районний центр первинної
медико-санітарної
допомоги»
Олександрівської районної
ради
Кіровоградської
області

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Олександрівська
центральна районна
лікарня» Олександрівсь
кої районної ради
Кіровоградської області
Комунальне
некомерційне
підприємство
«Олександрівський
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги»
Олександрівської
районної ради
Кіровоградської області

3
Капітальний
ремонт
покрівлі
будівлі
Коммунального закладу КЗ “Олександрівське
НВО № 1” 27300 вул. Вишнева,
18
смт Олександрівка, Кіровоградська область
Капітальний
ремонт
спортивної
зали
Соснівської філії КЗ “Красносільське НВО”
Олександрівської
районної
ради
Кіровоградської області
Придбання медичного обладнання для КНП
Олександрівська
ЦРЛ
Олександрівської
районної ради Кіровоградської області
у тому числі:
придбання
автоматичного
біохімічного
аналізатора та портативного аналізатора сечі

4
1400000

Придбання
медичного
обладнання
та
предметів довгострокового користування для
КНП “Олександрівський ЦПМСД”
у тому числі:
комп’ютери (3 шт.)
принтери (3 шт.)
прилад «ІХТ Поріг»

100000

350000

450000

450000

27000
27000
46000

5

1
2
Відділ молоді та спорту Відділ молоді та спорту
райдержадміністрації
райдержадміністрації

3
Придбання
спортивно-ігрового
майданчика
для
КЗ
Олександрівського
смт Олександрівка, Кіровоградської

дитячого
“ДЮСШ
району”
області

Всього:

4
200000

3850000

КПКВК 9510 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»
Букварська сільська рада

Веселівська сільська рада
Веселівська сільська рада

Букварська сільська рада Придбання вуличних тренажерів та/або
спортивно-ігрового дитячого майданчика,
с. Букварка
Веселівська сільська
Придбання спортивно-ігрового дитячого
рада
майданчика, с. Польове
Веселівська сільська
Виготовлення та реалізація проекту по
рада
освітленню вулиць с. Веселе

Бовтиська сільська рада

Бовтиська сільська рада

Підлісненська сільська рада

Підлісненська сільська
рада

Придбання спортивно-ігрового дитячого
майданчика, с. Бовтишка
Виготовлення та реалізація проекту по
освітленню вулиць с. Підлісне

70000

70000
200000

70000
300000

6

1
Соснівська сільська рада

2
Соснівська сільська рада

Несватківська сільська рада

Несватківська сільська
рада

Виготовлення та реалізація проекту по
освітленню вулиць с. Несваткове

200000

Веселівська сільська рада

Веселівська сільська
рада

Придбання комплектів спортивного
інвентарю та спортивного обладнання,
с. Г айове

40000

Всього:
РАЗОМ

В.о. начальника фінансового управління

З
Придбання спортивно-ігрового дитячого
майданчика, с. Соснівка

4
70000

1020000
4870000

Людмила МАРТЬЯНОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
04 вересня 2019 року № 181-р

ПЕРЕЛІК
об’єктів та заходів, фінансування яких буде здійснюватись у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій згідно з
додатком 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №500-р
Адміністративнотериторіальні одиниці/
установи

Відповідальні
виконавці

Назва об’єктів та заходів

1

2

3

Обсяг фінансування
субвенції з
державного бюджету
на 2019 рік, грн
4

КПКВК 9510 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»
Букварський
будинок Букварська
сільська Придбання
сценічних
костюмів
для
20000
культури
рада
Букварського сільського будинку культури

Підлісненський
культури

будинок Підлісненська сільська Придбання
сценічних
костюмів
для
рада
Підлісненського
сільського
будинку
культури

20000

2

1

2

Олександрівська селищна Олександрівська
рада
селищна рада

Олександрівська селищна Олександрівська
рада
селищна рада

Олександрівська селищна Олександрівська
рада
селищна рада

Олександрівська селищна Олександрівська
рада
селищна рада

РАЗОМ:

В.о. начальника фінансового управління

3

4

Капітальний ремонт дорожнього покриття
частини вулиці Шевченка (від будинку №2а
до будинку №8) в смт Олександрівка,
Олександрівського району Кіровоградської
області
Капітальний ремонт дорожнього покриття
вул. Сонячна
в
смт.
Олександрівка
Олександрівського району Кіровоградської
області
Капітальний
ремонт
приміщень
дошкільного навчального закладу №3 по
провулку Зелений, 8 в смт Олександрівка,
Олександрівського району, Кіровоградської
області. Коригування.
Реконструкція мереж вуличного освітлення
по
вул.Незалежності
України,
смт.
Олександрівка,
Олександрівського
району, Кіровоградської області

1487136

1387566

3876195

2265207

9056104

Людмила МАРТЬЯНОВА

