
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації-  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

Про внесення змін до Прог рами 
економічного і соціального розвитку 
ГІопаснянського району на 2019 рік

а
Керуючись п.2 частини третьої статті 4 Закону України «Про військово- 

цивільні адміністрації», статтею 13, частинами 1, 5 статті 41 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», на підставі листа відділу освіти від 
28.03.2019 №283, у зв’язку з виробничою необхідністю, виділенням
додаткового фінансування, зобов’язую:

1. Внести зміни до Додатку 4 «Перелік інвестиційних проектів за 
пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку, які 
передбачається реалізувати у Попаснянському районі у 2019 році» Програми 
економічного і соціального розвитку Попаснянського району на 2019 рік, 
затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації- 
керівника військово-цивільної адміністрації від 22.12.2018 №2490, а саме:

1.1. У розділі «Охорона здоров’я» доповнити графи: «Перелік проектів 
(об’єктів)», «Загальна кошторисна вартість», «Пропозиції щодо фінансування 
на 2019 рік», «всього», «місцевий бюджет» наступними проектами на загальну 
суму 1281,55тис.грн.:

«Капітальний ремонт головного корпусу (хірургічне відділення) 
Комунальної установи "Понаснянська І (ен гральна районна лікарня" за адресою: 
м.ГІопасна, вул.Сонячна, 35А» вартістю 1242,03тис.грн.;

«Заміна системи опалення амбулаторії ЗІ1СМ №1, розташованої за 
адресою: Луганська область, м. Золоте, вул. Медична,! 1 (розробка та 
виготовлення ГІКД)» вартістю 39,525тис.грн.

1.2. У розділі «Освіта» доповнити графи: «Перелік проектів (об’єктів)», 
«Загальна кошторисна вартість», «Пропозиції щодо фінансування на 2019 рік», 
«всього», «місцевий бюджет» наступними проектами на загальну суму 
3016,486тис.грн.:

«Капітальний ремонт електропостачання Золотарівської філії ОНЗ 
Білогорівська ЗОНІ 1-111 ст. Попаснянської районної ради Луганської області» 
вартістю 358,056тис.грн.;

м. І Іопасна № / / / /



->

«Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях 
закладів загальної середньої освіти Капітальний ремонт туалетів Опорного 
навчального закладу Погіаснянська ЗОНІ І-ІІІ ст..»1 Попаснянської районної 
ради Луганської області» вартістю 1190,901тис.грн.;

«Капітальний ремонт ігрових навісів КУ Попаснянський ДНЗ №2» 
вартістю 108,979тис.грн.;

«Капітальний ремонт системи електропостачання спортивного залу 
Попаснянської КУ «Дитячо-юнацька спортивна школа» вартістю 
373,114тис.грн.;

«Капітальний ремонт туалетів Золотарівської філії І-ІІ ступенів -  
дошкільного навчального закладу (дитячий садок) Опорного навчального 
закладу «Білогорівська ЗОНІ І-ІІІ ст. Попаснянської районної ради Луганської 
області» вартістю 255,923тис.грн.;

«Капітальний ремонт туалетів Новоіванівської філії 1-І І ст. Опорного 
навчального закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської 
районної ради Луганської області» вартістю 220,358тис.грн.;

«Капітальний ремонт покрівлі Будинку дитячої юнацької творчості 
Попаснянської районої ради Луганської області» у сумі 509,155тис.грн.

Голова районної державної 
адміністрації -  керівник районної 
військово-цивільної адміністрації


