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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 вересня 2018 року

№236

смт Новоархангельськ
Про інформацію прокурора Новоукраїнської
місцевої прокуратури щодо стану
реалізації повноважень Новоархангельським
відділом Новоукраїнської місцевої
прокуратури протягом 6 місяців 2018 року
Заслухавши інформацію прокурора
Новоукраїнської місцевої
прокуратури щодо стану реалізації повноважень Новоархангельським
відділом Новоукраїнської місцевої прокуратури протягом 6 місяців
2018 року та у відповідності до п.36 ч.1 ст.43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.51-1 Закону України «Про
прокуратуру»,
районна рада
вирішила:
1. Інформацію прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури
щодо стану реалізації повноважень Новоархангельським відділом
Новоукраїнської місцевої прокуратури протягом 6 місяців 2018 року
взяти до відома.

Голова районної ради

О.Сова
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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 вересня 2018 року

№237
смт Новоархангельськ

Про затвердження районної Програми розвитку
агропромислового комплексу на 2018-2023

роки
На виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385,
стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженої
рішенням обласної ради від 27 січня 2015 року №716, плану заходів на 2018-2020 роки
із реалізації Стратегії-2020, затвердженого рішенням обласної ради від 10 березня 2017
року №238 та
рішення Кіровоградської обласної ради від 22 серпня 2017 року №350
«Про
затвердження
обласної
Програми
розвитку
агропромислового
комплексу
Кіровоградської області на 2018-2023 роки»

районна рада
вирішила:
1. Затвердити районну програму розвитку
комплексу на 2018 — 2023 роки (далі — Програма).

агропромислового

2. Фінансовому управлінні при уточненні районного бюджету на
2018 рік та формуванні районного бюджету на 2019-2023 роки
передбачити кошти на виконання районної програми.
4. Рекомендувати селищній, сільським радам при уточненні
сільських бюджетів на 2018 та формуванні селищного, сільських
бюджетів на 2019-2021 роки передбачити кошти у межах чинного
законодавства видатки на виконання районної програми.
5. У разі незабезпечення фінансування програми рішення районної
ради про її затвердження переглядається і приймається відповідне
рішення.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності,
інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради

О.Сова
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Затверджено
рішенням Новоархангельської
районної ради
від 14 вересня 2018 року №237

РАЙОННА ПРОГРАМА
розвитку агропромислового комплексу
Новоархангельського району на 2018-2023 роки
1.

Програма Затверджена:

2 .

Ініціатор розроблення програми

3.

Дата, номер і назва
розпорядчого документа органу
виконавчої влади про
розроблення програми

4.

Розробник програми

5.

Співрозробники програми

1. Паспорт
рішенням Новоархангельської районної
ради від 14 вересня 2018 року №237
Відділ агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Доручення голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації від
07 березня 2018 року № 01-26/29/0.1
п.43
Рішення Кіровоградської обласної
ради від 22 серпня 2017 року № 350
Про затвердження обласної Програми
розвитку агропромислового комплексу
Кіровоградської області на 2018-2023
роки
Відділ агропромислового розвитку
райдержадміністрації

6.
7 .

Відповідальний виконавець
програми
Учасники програми

8.

Термін реалізації програми

9.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми. Кошти
місцевого бюджету
Основні джерела фінансування

Відділ агропромислового розвитку
райдержадміністрації

-

2018-2023 роки

10.

70000 грн.

Районний бюджет
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2. Загальні положення.
Районна
програма
розвитку
агропромислового
комплексу
Новоархангельського району на 2018-2023 роки (далі - Програма)
спрямована на виконання:
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014
року №385;
Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року,
затвердженої рішенням обласної ради від 27 січня 2015 року №716;
Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії-2020, затвердженого рішенням
обласної ради від 10 березня 2017 року №238;

щорічних
Програм
економічного
Новоархангельського району.

і

соціального

розвитку

3. Аналіз стану та розвитку галузі. Найбільш характерні
тенденції і роль галузі серед галузей економіки району.
Агропромисловий комплекс району формують:
134 фермерських господарств, 1 колективне підприємство, 4
приватних підприємств, 6 господарських товариств, 3 інших суб'єктів
господарювання (АФГ). В галузі працює 810 осіб; 7 суб’єктів
господарювання харчової промисловості, на яких працюють 150 осіб.
У сільській місцевості проживає близько 18 тис. осіб, що складає
75 % населення району.
У сільськогосподарському виробництві задіяно 89,4 тис. га ріллі,
що складає 88 % від загальної площі ріллі району.
У галузі рослинництва минулорічні обсяги виробництва зернових та
зернобобових
складає 112,1 тис. тон, соняшнику — 37,2 тис. тон.
Розвиток галузі забезпечується за рахунок підвищення врожайності
сільськогосподарських культур, застосовування інтенсивних технологій
вирощування сільськогосподарських культур.
За минулий рік відповідно до попереднього року врожайність
зернових та зернобобових зменшилась з 52,7 ц/га до 40,2 ц/га, соняшнику
з 25,5 ц/га до 21,4.
Галузь тваринництва в районі складається із молочного скотарства,
свинарства, козівництва та вівчарства.
Виробництво м'яса свинини
зменшилося на 46,2 %. Проте, водночас зменшується поголів'я ВРХ, яке
скоротилося за минулі роки на 22 %. Проблемною залишається і галузь
молочного скотарства. За минулий рік виробництво молока зменшилося на
29 %.
Зниження темпу виробництва тваринницької продукції пов'язано із
стійкою тенденцією до збитковості її виробництва та реалізації.
4. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма.
За результатами проведеного аналізу існуючого стану розвитку
агропромислового комплексу, виробничого потенціалу аграрного сектору
економіки Новоархангельського району, а також реальних можливостей
впливу на вирішення існуючих проблем на районному рівні, визначено
наступні ключові проблеми, на розв’язання яких спрямована програма.
1. Відсутність мотивації до кооперації та укрупнення дрібних
сільськогосподарських товаровиробників у межах сільських громад,
ослаблення економічного підґрунтя розвитку сільських громад.
2. Нестабільність
конкурентних
позицій
вітчизняної
сільськогосподарської продукції на зовнішніх ринках внаслідок не
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завершення процесів адаптації до європейських вимог щодо якості та
безпечності харчових продуктів.
3. Відсутність у сільськогосподарських товаровиробників мотивації
до дотримання агроекологічних вимог.
4. Зміна погодно-кліматичних умов,
що зумовлено зростанням
температури повітря, як середньорічної, так і для окремих періодів року,
що особливо негативно впливає на умови ведення землеробства.
5. Низька конкурентоспроможність продукції домогосподарств на
організованому аграрному ринку через недостатньо розвинуту
інфраструктуру первинної переробки, зберігання, транспортування,
логістики і маркетингу призводить до значних фінансових втрат
сільськогосподарських
товаровиробників.
6. Зменшення поголів'я великої рогатої худоби та відсутність
достатньої кількості органічних добрив через брак ефективних ринкових
важелів управління в галузі тваринництва, негативно впливає на стан
виснаження ґрунтів.
7. Обсяги
виробництва
продукції
власного
виробництва
не
забезпечують споживчих потреб району у м'ясі яловичини та свинини,
молоці, плодах і ягодах. Споживання молока дітьми різних вікових груп
не відповідає медичним нормам харчування, що негативно позначається на
їх здоров’ї та фізичному розвитку.
8. Низький рівень зайнятості сільського населення не сприяє
соціально - економічному розвитку територіальних сільських громад.
5. Визначення мети Програми.
Метою Програми є створення передумов стабільного динамічного
розвитку
виробництва
конкурентоспроможної
продукції
сільського
господарства та продукції харчової галузі, аграрними підприємствами,
малими
суб’єктами
господарювання
та
особистими
селянськими
господарствами для розбудови ефективної економіки села, як передумови
формування
самодостатніх
територіальних
сільських
громад
та
запровадження засад сталого сільського розвитку.
6. Напрями реалізації, основні завдання та заходи Програми.
Досягнення мети планується здійснити за такими пріоритетними
напрямами:
1. Максимально ефективного використання природно-кліматичного
потенціалу, виробництва конкурентної продукції з високою доданою
вартістю на основі інтенсифікації виробництва та впровадження
інвестиційних проектів в галузях аграрного сектору економіки:
1.1 сприяння розвитку пріоритетних напрямків у рослинництві
шляхом:
створення сприятливих умов та пріоритетної системи підтримки для
розвитку ягідництва, садівництва, овочівництва та інфраструктури для
збереження і збуту виробленої продукції з використанням сучасних
технологій зберігання продукції;
впровадження нових технологій сільськогосподарського виробництва,
які максимально включають природоохоронні вимоги та орієнтовані на
досягнення екологічного балансу (безполицевий обробіток ґрунту,
контурно-меліоративна
організація
території
землекористування,
органічне сільгоспвиробництво та ін.);
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підвищення
рівня
інформованості
про
відповідні
механізми
фінансування заходів, спрямованих на зниження впливу на зміну клімату,
і надання доступу до них.
1.2 сприяння розвитку пріоритетних напрямків у тваринництві
шляхом:
сприяння нарощуванню поголів’я сільськогосподарських тварин в
сільськогосподарських підприємствах, селянських господарствах, які
утримують (планують утримувати) трьох і більше корів та стимулювання
активного застосування виробниками молока, послуг лабораторій з
визначення якості молока;
створення сприятливих умов для будівництва нових та реконструкції
існуючих тваринницьких комплексів та ферм, в тому числі придбання
(оновлення) їх обладнання;
контроль над здійсненням заходів щодо не допущення розповсюдження
на території району емерджентних хвороб тварин та запровадження
відшкодування майнової шкоди постраждалим;
підтримка розвитку молочного скотарства за рахунок розвитку
довгострокових
контрактних
відносин
із
молокопереробними
підприємствами цільно- та кисломолочного напрямів.
2. Сприяння створенню прозорих інструментів фінансової підтримки
в галузях агропромислового комплексу шляхом:
2.1 здійснення заходів в системі бюджетної підтримки:
запровадження цільової підтримки на поворотній основі з умовою
формування відповідальних за цільовий результат господарів;
пріоритет фінансування інноваційно-інвестиційних проектів на
засадах державно-приватного партнерства;
встановлення критеріїв доступу до коштів прямої бюджетної
підтримки з урахуванням селоутворюючої ролі та вимог агроекології.
2.2 фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового
комплексу, фізичних осіб шляхом компенсації відсотків за кредитами
(позиками), залученими у банківських установах чи кредитних спілках в
національній валюті.
2.3 сприяння розвитку системи кредитного забезпечення аграрного
сектору, в тому числі шляхом застосування аграрних розписок.
3.
Поширення
кластеризації
виробництва,
розвиток
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та інфраструктури
аграрного ринку шляхом:
3.1 залучення коштів міжнародних організацій на створення і
розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
3.2 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, поширення
серед суб’єктів господарювання всіх форм власності, широких верств
населення інформації, відомостей з основних питань діяльності
сільськогосподарських кооперативів:
впровадження консультативної адресної допомоги охочим заснувати
власні кооперативи;
проведення семінарів-навчань з питань підготовки, реєстрації
установчих документів кооперативів, ведення фінансово-господарської
діяльності тощо;
інформаційна підтримка під час адаптації до світових правил
сільськогосподарських виробників.
3.3 сприяння участі сільськогосподарських товаровиробників у
всеукраїнських та міжнародних виставково-ярмаркових заходах:
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залучення сільгосптоваровиробників до участі у ярмарках, інших
іміджевих заходах з популяризації сільськогосподарського потенціалу
району;
організація широкого висвітлення інформації про виставкові заходи
в районних засобах масової інформації, в мережі Інтернет.
4. Підтримка сталого розвитку сільських територій:
4.1 сприяння зайнятості населення в сільській місцевості поза
сферою сільськогосподарського виробництва, включаючи розвиток аграрного
бізнесу, сільського «зеленого» туризму, народних ремесел і промислів,
підприємств сфери послуг, та інше:
проведення семінарів, роз’яснень щодо кон'юнктури ринку та
викликів, що постають перед населенням на певних територіях в сільській
місцевості;
розбудова туристичного потенціалу сільської місцевості для
сільського і аграрного туризму;
використання лісових, водних та інших природних ресурсів для
рекреаційних послуг.
4.2
сприяння
розробці
та
впровадженню
районних
програм,
спрямованих на заохочення кваліфікованої молоді до проживання у
сільській місцевості:
надання організаційної та просвітницької допомоги у районах, що
бажають заохочувати молодь до проживання у сільській місцевості;
допомога молоді у отриманні пільгових кредитних ресурсів, що є
суттєвим
стимулом
для
активізації
індивідуального
житлового
будівництва, розвиток особистого сільського господарства, підвищення
самозайнятості населення та поліпшення інфраструктури села у рамках
районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на
селі «Власний дім»;
відродження та розвиток села, збереження та поліпшення сільської
культурної спадщини як активу місцевого розвитку.
7. Обсяги, джерела фінансування та строки реалізації Програми.
1. Виконання завдань та заходів Програми заплановано здійснювати
протягом 2018-2023 років. На реалізацію завдань і заходів Програми
заплановано залучити 70 тис. грн., в тому числі місцевих бюджетів — 70
тис. грн.
2. Ресурсне забезпечення районної програми зазначене у в додатку.
3. Кошти місцевого бюджету, передбачається спрямувати на такі
цілі:
підтримку галузі тваринництва шляхом часткового відшкодування
вартості племінних тварин, вартості будівництва та реконструкції
тваринницьких приміщень;
презентація сільськогосподарської продукції товаровиробників на
обласних та всеукраїнських ярмаркових заходах.
Кошти районного бюджету на фінансову підтримку шляхом компенсації
відсотків за кредитами надаються суб’єктам господарювання - виробникам
сільськогосподарської продукції, сільськогосподарським кооперативам,
фізичним особам, які залучили кредитні ресурси для здійснення
діяльності у сфері агропромислового комплексу.
4. Виконання заходів Програми планується здійснювати також за
рахунок коштів інших місцевих бюджетів, виділених на виконання
відповідних програм.
8. Очікувані показники виконання Програми.
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1. Очікуваним результатом виконання запланованих заходів є:
поступовий перехід на новий рівень розвитку аграрного комплексу району.
Повноцінне використання його потенційних можливостей, і, як
наслідок, нарощування обсягів виробництва валової продукції сільського
господарства та забезпечить сталий розвиток сільських територій.
2. Створення сприятливих умов ведення галузі, залучення інвестицій
зміцнить продовольчу безпеку району та забезпечить досягнення мети
Програми.
9. Координація та контроль за ходом виконання Програми.
1. Координацію та контроль за виконанням заходів і завдань Програми
здійснює
відділ
агропромислового
розвитку
районної
державної
адміністрації та забезпечує внутрішній фінансовий контроль за
використанням бюджетних коштів.
2. В частині фінансової підтримки на зворотній основі, відділ
агропромислового розвитку районної державної адміністрації здійснює
контроль за цільовим та використанням коштів, наданих суб’єктам
господарювання, фізичним особам.
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Додаток
до районної програми розвитку
агропромислового комплексу
Новоархангельського району 20182023 роки,
затвердженої рішенням районної ради
від 14 вересня 2018 року №237
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
районної програми розвитку агропромислового комплексу
Новоархангельського району на 2018-2023 роки
тис. грн.
Обсяги
коштів,
які
пропонуєт
ься
залучити
на
виконання
програми

Роки
2020

2021

Усього
витрат

2018

2019

2022

2023

Усього

15

15

10

10

10

10

70

Місцеві
бюджети

15

15

10

10

10

10

70

15

15

10

10

10

10

70

В т. ч.:
На
ярмаркові
заходи

*Обсяг коштів щороку визначається під час внесення змін до
районного бюджету.
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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 вересня 2018 року

№238
смт Новоархангельськ

Про затвердження районної програми
фінансової підтримки комунального
некомерційного підприємства
Новоархангельської районної ради «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» на
2018 рік
Відповідно статей 16, 18 Закону України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я», Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з
питань діяльності закладів охорони здоров’я» з метою поліпшення якості
медичного
обслуговування
населення,
формування
і
налагодження
ефективного функціонування системи надання населенню доступної і
високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної
медицини та керуючись до пунктом 16 частини 1 статті 43, частин 4, 5
ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити районну Програму фінансової підтримки комунального
некомерційного підприємства Новоархангельської районної ради «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» на 2018 рік (додається).
2. Селищній та сільським радам, фінансовому управлінню при
уточненні місцевих бюджетів на 2018 рік передбачити кошти на виконання
Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності,
інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради

О. Сова
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Затверджено
рішенням Новоархангельської
районної ради
від 14 вересня 2018 року №238

Програма фінансової підтримки Комунального Некомерційного
підприємства Новоархангельської районної ради «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» на 2018 рік
1.Паспорт програми
1.

Ініціатор розроблення
Програми

Новоархангельська
адміністрація.

Підстава для
розроблення

ст.71,91 Бюджетного кодексу України,
п.22 ч.1 ст.26, п. 16 ч. 1 ст. 43, ч.1
ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 16,
18
Закону
України
«Основи
законодавства
України
про
охорону
здоров’я»
Новоархангельський
центр
первинної
медико – санітарної допомоги
Новоархангельський
центр
первинної
медико – санітарної допомоги

2.

Розробник Програми

3.

Відповідальний
виконавець Програми

4.

Термін реалізації
Програми
Перелік бюджетів, які
беруть участь у
виконанні Програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми

5.
6.

районна

державна

2018 рік
Місцеві бюджети та інші кошти,
заборонені чинним законодавством

не

ВСЬОГО: 529,5 тис. грн.
Кошти місцевих бюджетів: 522 тис. грн.,
Власні кошти підприємства: 7,5 тис.
грн.
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2. Загальні положення
Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності
осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя,
нерівність у доступності медичної допомоги призводять до об’єктивного
збільшення потреби у медичній допомозі, яку існуюча система охорони
здоров’я задовольнити не в змозі.
За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я,
підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток
первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть
змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути
справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних коштів.
У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної
допомоги припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а
питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини
серед лікарів галузі охорони здоров’я становить 30-50 відсотків.
Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною
спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною
допомогою без застосуванням економічних важелів практично неможливе.
Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у
житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки,
визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту
та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в
цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.
Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної
допомоги населенню району, в тому числі внутрішньо переміщеним особам,
за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.
Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського
кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативноправових актів.
3. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Основним підходом до концепції реформування є створення належних
відповідних умов надання якісної, своєчасної первинної медичної
допомоги. Одним з основних заходів впровадження реформи фінансування
системи охорони здоров’я є забезпечення реорганізації державних та
комунальних медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської
діяльності — державні та комунальні некомерційні підприємства
Таким чином, в подальшому буде запроваджено принцип «гроші ходять
за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я та
іншими надавачами послуг.
Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні
нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного
обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників.
Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання
наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних
рівнів
для
оплати
послуг,
які
будуть
надаватися
комунальним
некомерційним підприємством.
Комунальне некомерційне підприємство Новоархангельської районної
ради «Центр первинної медико санітарної допомоги» створене у процесі
реалізації
реформи
системи
охорони
здоров’я
за
рішенням
Новоархангельської районної ради №218 від 25.05.2018 р. (сімнадцята
сесія сьомого скликання) шляхом перетворення «Новоархангельського
центру первинної медико-санітарної допомоги» комунальне некомерційне
підприємство і є правонаступником зазначеного комунального закладу.
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Комунальне некомерційне підприємство Новоархангельської районної
ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» створений для надання
первинної
медико-санітарної
допомоги
населенню
сіл,
селища
Новоархангельського району.
До
складу
Комунального
некомерційного
підприємства
Новоархангельської районної ради «Центр первинної медико - санітарної
допомоги» входять наступні структурні підрозділи:
- амбулаторії ЗПСМ (6 амбулаторій загальної практики сімейної
медицини);
- фельдшерсько-акушерські пункти (26).
Кількість штатних посад по КНП Новоархангельської районної ради
«Центр первинної медико – санітарної допомоги» становить 134 одиниці,
в т. ч.:
лікарі
— 19,75 од.;
фахівці з базовою та неповною
вищою медичною освітою
— 69,25 од;
молодший медичний персонал
— 20,0 од.;
спеціалісти (не медики )
— 8,5 од.;
інші
— 16,5 од..
В умовах переходу на нові умови фінансування, для забезпечення
повноцінного функціонування некомерційного комунального підприємства ,
необхідні кошти для своєчасної оплати праці працівників Центру ПМСД;
оплати робіт та послуг, в тому числі комунальних; придбання паливомастильних
матеріалів;
придбання
медичних,
фармацевтичних,
господарських та інших продуктів і матеріалів. Прийняття Програми
фінансової підтримки створює правові засади для запровадження
фінансування за рахунок районного бюджету.
4. Мета та завдання Програми.
Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня
здоров’я для всіх жителів Новоархангеського району, у тому числі
внутрішньо переміщених осіб, незалежно від їх віку, статі, соціального
статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців протягом усього їх
життя.
В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування
галузі охорони здоров’я району необхідно забезпечити потреби населення
у всіх видах медичної допомоги на первинному рівні.
Метою Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на
засадах сімейної медицини на 2018 рік є забезпечення зниження рівня
захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування
і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню
доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на
засадах сімейної медицини.
Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
- розвиток первинної медичної допомоги;
- створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;
- запровадження в лікувальну практику сучасних медичних технологій;
- забезпечення медичної підтримки здорового способу життя;
- покращення якості медико-санітарної допомоги шляхом проведення
перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних
кадрів.
5. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми.
Система охорони здоров’я Новоархангельського району не забезпечує
у повному обсязі потреби населення у доступній, високоякісній та
ефективній медичній допомозі. Реформи, які проводяться у сфері охорони
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здоров’я направлені на підняття на значно вищий рівень матеріальнотехнічної, діагностичної та лікувальної бази в медичній галузі,
проведення реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення
сучасним медичним обладнанням, інструментами та створення необхідних
умов для комфортного перебування пацієнтів.
Основними шляхами розв’язання проблем є:
— пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
— удосконалення надання первинної медичної допомоги населенню
району;
— укріплення та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторій
загальної практики-сімейної медицини;
— поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами;
— фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання та
матеріальній мотивації праці медичних працівників;
— забезпечення належного фінансування потреб первинної ланки.
Виконання
Програми
здійснюється
згідно
затвердженого
плану
фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.
6. Фінансування Програми.
Фінансове
забезпечення
Програми
здійснюється
відповідно
до
законодавства України за рахунок:
- коштів районного бюджету ;
- коштів державного бюджету;
- кошти сільських та селищних рад;
- інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.
Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на
2018 рік (Додаток 1).
Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника
бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом
використання.
7. Очікувані результати виконання Програми.
Виконання Програми дасть змогу:
- підвищити ефективність роботи Центру ПМСД,
- сприяти подоланню
несприятливих демографічних тенденцій на
території району;
- забезпечити населення якісною медичною допомогою за місцем
проживання;
- гарантувати надання першої необхідної допомоги;
- забезпечити необхідними ліками, які хворіють на гіпертонію,
цукровий діабет, серцеву хворобу за програмою «Доступні ліки»;
- покращити рівень надання медичної допомоги.
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Додаток 1

№
з/
п
1.
2.

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
Видатки на
підтримку КНП
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
Всього
Бюджетні кошти
Власні кошти
підприємства

План заходів районної програми підтримки
КНП НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
на 2018 рік
Перелік заходів програми

- оплата електроенергії
- оплата газу природного, розподіл газу
- придбання твердого палива

Строк
Джерела
Орієнтоввико- фінансуван ні обсяги
нання
ня
фінанзасування,
ходу
тис. грн.
2018
Місцеві
429,5
бюджети
2018
Місцеві
100,0
бюджети

529,5
522,0
7,5
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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 вересня 2018 року

№239
смт Новоархангельськ

Про дострокове розірвання оренди
приміщення районного Будинку культури за
адресою вул.Центральна,28, площею 17,11 м2
з приватним підприємцем
Ільченко Неонілою Іванівною
Розглянувши подання відділу культури, туризму та культурної спадщини
районної державної адміністрації та представлений проект про розірвання
договору оренди на майно спільної власності територіальних громад сіл та селища
району, керуючись п.19 ст.43 та п.5 ст.60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
районна рада
вирішила:
1. Дозволити відділу культури, туризму та культурної спадщини районної
державної адміністрації достроково розірвати договір оренди приміщення
районного Будинку культури за адресою
вул. Центральна, 28, площею 17,11
м2 з приватним підприємцем Ільченко Неонілою Іванівною, в зв'язку з припиненням
підприємницької діяльності.
2. Начальнику відділу культури, туризму та культурної спадщини районної
державної адміністрації Григоренко О.С. достроково розірвати договір оренди з
приватним підприємцем Ільченко Неонілою Іванівною у відповідності до чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності
та приватизації.

Голова районної ради

О.Сова
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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 вересня 2018 року

№240
смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на передачу в оренду
майна спільної власності територіальних
громад сіл та селища району
Розглянувши
заяву
про
оренду
нерухомого
майна
та
представлений проект договору оренди, керуючись статтями 43, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
районна рада
вирішила:
1. Надати дозвіл на передачу в оренду газової топкової (66,3
м²), що знаходиться за адресою: Новоархангельський район, с.
Кам’янече, вул. Лисова, 53-а, інвентарний номер 10320026,
балансова вартість 45790 гривень, балансоутримувачем якого є
Кам’янецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Торговицького
навчально-виховного об’єднання Новоархангельської районної ради
Кіровоградської області, товариству з обмеженою відповідальністю
«Новий світ», в собі директора Малого Миколи Васильовича, терміном
на 2 роки 11 місяців. Договір оренди заключити та оформити згідно
чинного законодавства.
2. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю
«Новий світ», в собі директора Малого Миколи Васильовича, на
переобладнання газової топкової (66,3 м²), що знаходиться за
адресою: Новоархангельський район, с. Кам’янече, вул. Лисова, 53а, в котельню надання послуг теплопостачання для Кам’янецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Торговицького навчальновиховного
об’єднання
Новоархангельської
районної
ради
Кіровоградської області.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні
комісії районної ради з питань освіти, культури, спорту,
молодіжної політики та у справах сім'ї та з питань бюджету,
фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради

О.Сова
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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 вересня 2018 року

№241
смт Новоархангельськ

Про погодження кандидатур на посади
директорів навчально-виховних об’єднань та
укладення контрактів
Керуючись пунктом 20 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до рішення Новоархангельської районної ради від 14 вересня
2007 року №129, з метою контролю за раціональним використанням коштів та
забезпечення відповідального ставлення до роботи керівників об’єктів, що є
об’єктом спільної власності територіальних громад сіл та селища району,
районна рада
вирішила:
1. Погодити рекомендовану відділом освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації кандидатуру на посаду директора навчально-виховного
об’єднання Новоархангельського освітнього округу:
кандидатуру Косенко Ірини Миколаївни, директора Новоархангельського
навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
гімназія»,
на
посаду
директора
Новоархангельського
навчально-виховного
об’єднання №1 Новоархангельської районної ради Кіровоградської області;
кандидатуру Гончар Тетяни Степанівни, директора Новоархангельської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
№2,
на
посаду
директора
Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №2 Новоархангельської
районної ради Кіровоградської області;
кандидатуру
Гаврилюка
Сергія
Петровича,
директора
Підвисоцької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, на посаду директора Підвисоцького
навчально-виховного об’єднання Новоархангельської районної ради Кіровоградської
області;
кандидатуру
Писакової
Олени
Павлівни,
директора
Надлацької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, на посаду директора Надлацького
навчально-виховного об’єднання Новоархангельської районної ради Кіровоградської
області;
кандидатуру
Аліщенка
Альберта
Івановича,
директора
Торговицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, на посаду директора Торговицького
навчально-виховного об’єднання Новоархангельської районної ради Кіровоградської
області.
2.Доручити голові районної ради Сові О.М. від імені районної ради укласти
контракти з директорами об’єктів комунальної власності сіл та селища району
строком на два роки згідно додатку (додаток додається).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціального захисту, соціального забезпечення населення,
охорони здоров`я і охорони навколишнього природного середовища, освіти,
культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім`ї.
Голова районної ради

О.Сова
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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 вересня 2018 року

№242

смт Новоархангельськ
Про затвердження технічної документації по
нормативній грошовій оцінці земельної
ділянки, що надається в оренду на території
Ятранської сільської ради
Новоархангельського району Кіровоградської
області
Розглянувши подання відділу у Новоархангельському районі
Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області про
затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці
земельних ділянок, відповідно ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку
земель», ст. 21 Закону України «Про оренду землі», ст.. 122,135 –
139 Земельного кодексу України,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій
оцінці земельної ділянки для продажу права оренди на земельних
торгах загальною площею 55,1000 га для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
за
рахунок
земель
сільськогосподарського призначення, що перебуває у землях запасу
на території Ятранської сільської ради Новоархангельського району
Кіровоградської області (за межами населених пунктів).

Голова районної ради

О.Сова
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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 вересня 2018 року

№243

смт Новоархангельськ
Про затвердження технічної документації
про нормативну грошову оцінку земельної
ділянки №102 площею 5,16 га, що надана в
приватну власність на території
Покровської сільської ради
Новоархангельського району
Кіровоградської області
Розглянувши подання відділу у Новоархангельському районі
Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області про
затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці
земельних ділянок, відповідно ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку
земель», ст. 21 Закону України «Про оренду землі», ст.. 122,135 –
139 Земельного кодексу України,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки №102 площею 5,16 га, що належала гр.
Яланській
Вірі
Іллічні
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва на території Покровської
сільської ради Новоархангельського району Кіровоградської області.

Голова районної ради

О.Сова
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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 вересня 2018 року

№244

смт Новоархангельськ
Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної
ділянки яка знаходиться у власності Томак
Ольги Миколаївни на території Торговицької
сільської ради Новоархангельського району
Кіровоградської області
Розглянувши подання відділу у Новоархангельському районі
Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області про
затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці
земельних ділянок, відповідно ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку
земель», ст. 21 Закону України «Про оренду землі», ст.. 122,135 –
139 Земельного кодексу України,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки яка знаходиться у власності Томак Ольги
Миколаївни
для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва площею 4,6641 га на території Торговицької сільської
ради
Новоархангельського
району
Кіровоградської
області,
кадастровий номер 3523687700:02:000:0086.

Голова районної ради

О.Сова
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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 вересня 2018 року

№245

смт Новоархангельськ
Про затвердження технічної документації по
нормативній грошовій оцінці земельної
ділянки №190 площею 4,3507 га, що надана в
приватну власність на території Ятранської
сільської ради Новоархангельського району
Кіровоградської області
Розглянувши подання відділу у Новоархангельському районі
Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області про
затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці
земельних ділянок, відповідно ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку
земель», ст. 21 Закону України «Про оренду землі», ст.. 122,135 –
139 Земельного кодексу України,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій
оцінці земельної ділянки №190 площею 4,3507 га, що належала Мудраку
Філімону Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва
на
території
Ятранської
сільської
ради
Новоархангельського району Кіровоградської області.

Голова районної ради

О.Сова
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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від

14 вересня 2018 року

№246

смт Новоархангельськ
Про затвердження технічної документації по
нормативній грошовій оцінці земельної ділянки,
площею 0,0036га, наданої в оренду терміном на 7
років ПрАТ «Кіровоградобленерго» для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та
теплової енергії на території Копенкуватської
сільської ради Новоархангельського району
Кіровоградської області
Розглянувши подання відділу у Новоархангельському районі
Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області про
затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці
земельних ділянок, відповідно ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку
земель», ст. 21 Закону України «Про оренду землі», ст.. 122,135 –
139 Земельного кодексу України
районна рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій
оцінці земельної ділянки площею 0,0036га, наданої в оренду
терміном на 7 років ПрАТ «Кіровоградобленерго» для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів передачі електричної та теплової енергії на території
Копенкуватської
сільської
ради
Новоархангельського
району
Кіровоградської області (за межами населених пунктів), кадастровий
номер 3523682200:02:000:1077.

Голова районної ради

О.Сова
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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 вересня 2018 року

№247

смт Новоархангельськ
Про затвердження технічної документації по нормативній
грошовій оцінці земельної ділянки загальною площею
9,7629 га для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва за рахунок земель сільськогосподарського
призначення, що перебувають у власності гр. Куйбіда
Василь Васильович території Новоархангельської
селищної ради Новоархангельського району
Кіровоградської області (за межами населеного пункту)
Розглянувши подання відділу у Новоархангельському районі
Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області про
затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці
земельних ділянок, відповідно ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку
земель», ст. 21 Закону України «Про оренду землі», ст.. 122,135 –
139 Земельного кодексу України
районна рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій
оцінці земельної ділянки загальною площею 9,7629 га для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель
сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності
гр. Куйбіда Василь Васильович на території Новоархангельської
селищної
ради
Новоархангельського
району
Кіровоградської
області(за межами населеного пункту).

Голова районної ради

О.Сова
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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 вересня 2018 року

№248

смт Новоархангельськ
Про затвердження технічної документації про
нормативно грошову оцінку земельної ділянки
площею 3,5728 га, що надана в оренду гр.
Пульвасу Василю Івановичу на території
Нерубайської сільської ради Новоархангельського
району Кіровоградської області
Розглянувши подання відділу у Новоархангельському районі
Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області про
затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці
земельних ділянок, відповідно ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку
земель», ст. 21 Закону України «Про оренду землі», ст.. 122,135 –
139 Земельного кодексу України,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову
оцінку
земельної ділянки площею 3,5728 га, що надана в оренду
гр. Пульвасу Василю Івановичу для сінокосіння і випасання худоби
на території Нерубайської сільської ради Новоархангельського
району Кіровоградської області.

Голова районної ради

О.Сова
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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 вересня 2018 року

№249

смт Новоархангельськ
Про затвердження типових угод «Про передачу
коштів у вигляді субвенції з селищного та
сільських бюджетів селищної та сільських рад
Новоархангельського району районному бюджету
для використання з певною метою та в порядку
визначеному в додаткових угодах на 2019
бюджетний рік»
Для
визначення
обсягів
міжбюджетних
трансфертів
при
формуванні місцевих бюджетів, відповідно до п.17 ч.1 ст.43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.3 статті 92 та
статті 106 Бюджетного кодексу України,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити типові угоди «Про передачу коштів у вигляді
субвенції з селищного та сільських бюджетів селищної та сільських
рад Новоархангельського району районному бюджету для використання
з певною метою та в порядку визначеному в додаткових угодах на
2019 бюджетний рік», укладені селищною та сільськими радами з
Новоархангельською районною радою, в особі голови районної ради,
відповідно до Бюджетного кодексу України (зразок додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, власності,
інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради

О.Сова
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Новоархангельської
районної ради
від 14 вересня 2018 року
№249
У Г О Д А
про передачу коштів у вигляді субвенції з селищного (сільського)
бюджету _____________________ селищної (сільської) ради
Новоархангельського району районному бюджету для використання з
певною метою та в порядку визначеному в додаткових угодах
на 2019 бюджетний рік
смт Новоархангельськ

«__» _________20__року

_________________
селищний
(сільський)
голова
______________________________________________________, який діє
на підставі статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», що у подальшому іменується Надавач субвенції, з однієї
сторони, та Новоархангельська районна рада, в особі голови
Новоархангельської
районної
ради
________________________________, який(а) діє на підставі статті
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що
іменується у подальшому Одержувач субвенції, з другої сторони,
уклали дану угоду про наступне:
1. Предмет угоди
1.1. Сторони уклали дану угоду щодо передачі коштів у вигляді
субвенції з селищного (сільського) бюджету _____________________
селищної
(сільської)
ради
Новоархангельського
району
Новоархангельському районному бюджету для використання з певною
метою та в порядку визначеному в додаткових угодах на 2019
бюджетний рік відповідно до ст.106 Бюджетного кодексу.
2. Умови угоди
2.1. Надавач субвенції повинен передати одержувачу кошти у
вигляді субвенції на цілі, передбачені в пункті 1.1. даної угоди.
2.2. Одержувач субвенції повинен спрямувати отримані від
надавача кошти на заходи, передбачені в додаткових угодах.
2.3. Надавач субвенції передає кошти одержувачу після
затвердження та прийняття селищного (сільського) бюджету на 2019
рік, та змін до бюджету на 2019 рік, що буде визначено додатковими
угодами, укладеними відповідно після прийняття вищезазначених
рішень.
3. Додаткові умови
3.1. Умови додаткових угод не можуть суперечити даній угоді.
3.2. Додаткова угода вважається недійсною без укладення даної
угоди.
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4. Права та обов’язки сторін
Надавач субвенції зобов’язаний:
4.1. Перерахувати одержувачу протягом 2019 року кошти з
селищного (сільського) бюджету районному бюджету з метою та в
порядку визначеному в додаткових угодах на 2019 бюджетний рік.
Одержувач субвенції зобов’язаний:
4.2.1.
Забезпечити
цільове,
своєчасне
та
ефективне
використання коштів субвенції з селищного (сільського) бюджету
районному бюджету з метою та в порядку, визначеному даним договором
та додатковими угодами з дотриманням вимог діючого законодавства.
4.2.2. Надавати надавачу субвенції на його запит інформацію
про використання субвенції.
4.2.3.
Повернути
залишки
невикористаної
субвенції
до
селищного (сільського) бюджету Новоархангельського району до 28
грудня 2019 року.
5. Відповідальність сторін
5.1.
За
невиконання
зобов’язань,
передбачених
даним
договором, сторони несуть відповідальність відповідно до діючого
законодавства України.
6. Термін дії угоди та порядок її закінчення
6.1. Угода вступає в силу з моменту її підписання
уповноваженими сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.
6.2. Зміни та доповнення до даної угоди можливі за згодою
сторін у письмовому вигляді – додатковою двосторонньою угодою.
6.3. Дана угода складена у 3-х примірниках, які мають однакову
юридичну силу.
6. Юридичні адреси сторін
Надавач субвенції
_______________________________
селищний (сільський) голова

Одержувач субвенції
Голова Новоархангельської
районної ради

_________________

_______________ ____________
(П.І.П)

М.П

____________
(П.І.П)

М.П

29

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 вересня 2018 року

№250
смт Новоархангельськ

Про внесення змін до рішення районної
ради від 22 грудня 2017 року №196 «Про
районний бюджет на 2018 рік»
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статей 72,78 Бюджетного кодексу України,
районна рада
вирішила:
1 . Відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 13 вересня 2018 року №657-р «Про
перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
зменшити дохідну та видаткову частини районного бюджету у сумі 114000
грн. (субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами) - 114000 грн., в тому числі
передача із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду) кошти у сумі 114000 грн. Відповідні зміни внести до додатків №1,
№2, №3 та затвердити додаток №6 у новій редакції.
2 . Відповідно до рішень сільських рад, що передбачили субвенцію
районному бюджету в сумі 79470 грн., внести зміни до дохідної та
видаткової частини районного бюджету. Відповідні зміни внести до
додатків №1, №3 і затвердити додатки №5 та №7 у новій редакції.
3. Відповідно до звернень головних розпорядників коштів внести зміни
до видаткової частини районного бюджету. Відповідні зміни внести до
додатку №3.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної
діяльності та приватизації.

Голова районної ради

О.Сова

