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Недригайлів

Про внесення змін та доповнень до Програми
економічного і соціального розвитку
Недригайлівського району на 2018 рік

Розглянувши пропозиції Недригайлівської районної державної
адміністрації №01-26/602 від 23.11.2018 року, відповідно до ст.43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л
а:
Унести зміни до Програми економічного і соціального розвитку
Недригайлівського району на 2018 рік (далі - Програма), затвердженої
рішенням районної ради від 31.01.2018 (зі змінами від 02.03.2018, 23.03.2018,
29.05.2018, 17.07.2018, 18.09.2018 та 09.11.2018), а саме:
1. Доповнити:
1.1 заходами 20-30 завдання 1. «Покращення матеріально-технічної
бази закладів охорони здоров'я. Дооснащення відділень лікувальнодіагностичним обладнанням»
пріоритету 2.4. «Охорона здоров'я»
(додається).
1.2 заходами 9- Ю завдання 2 «Зміцнення, розвиток та модернізація
матеріально-технічної бази закладів культури» пріоритету 2.8 «Культура,
туризм, національності та релігія» (додається).
1.3. заходом 3 завдання 1 «Розвиток олімпійських та неолімпійських
видів спорту» пріоритету 2.7 «Фізична культура і спорт» (додається).
1.4 додатком 1.3 «Заходи щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій Недригайлівського району у 2018 році (надання субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам)», відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 867-р. (додається).
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Недригайлів

Про внесення змін до
Районної комплексної
програми «Правопорядок
на 2016-2020 роки»
Розглянувши пропозиції Недригайлівської районної державної
адміністрації, з метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів
громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних
посягань, охорони громадського порядку, керуючись статтею 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Унести зміни до Районної комплексної програми «Правопорядок на
2016-2020 роки» затвердженої рішенням сесії Недригайлівської районної ради
від 01.07.2016 (зі змінами від 30.05.2017, 18.09.2018), а саме: у додаток 2 до
Програми «Напрямки діяльності та заходи щодо реалізації районної
комплексної програми «Правопорядок на 2016-2020 роки», розділ 4 «Заходи
та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» напрямок «Заходи
матеріально-технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони»
доповнити заходами:
1) придбання матеріально-технічних засобів, засобів зв’язку підрозділу
територіальної оборони району, паливо-мастильних матеріалів для підвезення
особового складу, для оповіщення військовозобов’язаних та призовників,
охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки;
2) харчування особового складу підрозділу територіальної оборони
району, згідно додатка.
2. Рекомендувати головам Недригайлівської, Тернівської селищних,
Коровинської, Вільшанської сільських рад внести відповідні зміни до
місцевих програм «Правопорядок»

Голова ради

Н Е Д РИ ГА Й Л ІВ С ЬК А РАЙ ОН НА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ

РАДА

СЕСІЯ

Р ІШ ЕН Н Я
04.12. 2018 року

Недригайлів

Про внесення змін до районного
бюджету на 2018 рік
Розглянувши пропозиції Недригайлівської районної державної адміністрації, відповідно
Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення сесії районної ради сьомого скликання від 09Л 1.2018року
«Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» наступні зміни:
1.1 Пункти 1,2,57 Викласти в новій редакції:
п.1 Визначити на 2018 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 176392,3 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду бюджету - 173691,1 тис. гривень, доходи спеціального фонду бюджету 2701,2 тис. гривень, (додаток 1);
- видатки районного бюджету у сумі 180374,9 тис. гривень, у тому числі видатки
загального фонду бюджету - 175205,8 тис. гривень, видатки спеціального фонду бюджету 5169,1 тис. гривень (додаток 3);
- профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 1514,7 тис.гривень, напрямком
використання якого визначити спрямування залишку коштів районного бюджету на
збільшення бюджетних призначень в сумі 3982,6 тис.гривень та спрямування коштів із
загального фонду бюджету' до бюджету розвитку ( спеціального фонду) в сумі 2467,9 тис.
гривень.
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 2467,9 тис.гривень джерелом
покриття якого визначити надходження коштів із загального бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) в сумі 2467,9 тис.гривень
п.2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного
бюджету на 2018 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів, у тому числі по загальному фонду - 175205,8 тис. гривень та спеціальному фонду
бюджету - 5169,1 тис. гривень (додаток 3).
п.5 Затвердити на 2018рік обсяг резервного фонду районного бюджету у сумі 30,7 тис.
гривень.
п.7 Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
місцевих регіональних програм в сумі 6022,3тис.гривень
2.3атвердити перелік об’єктів , фінансування яких буде здійснюватися за рахунок
коштів бюджету розвитку в 2018році.

Голова ради
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