
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

« CY» березня 2018 р. м. Попасна № /J^5

Про внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку 
Попаснянського району на 2018 рік

Згідно листів управління соціального захисту населення Попаснянської 
райдержадміністрації від 05.01.2018 №51/03, відділу охорони здоров’я від
01.03.2018 №18, відділу освіти від 01.03.2018 №141-18, відділу культури від
01.03.2018 №33, райдержадміністрації від 28.02.2018 №01-27-629, у зв’язку із 
виробничою необхідністю, 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»:

1. Внести зміни до Додатку 2 «Заходи щодо забезпечення виконання 
завдань Програми економічного і соціального розвитку Попаснянського 
району на 2018 рік» Програми економічного і соціального розвитку 
Попаснянського району на 2018 рік, затвердженої розпорядженням голови 
районної державної адміністрації - керівником військово-цивільної 
адміністрації від 19.12.2017 №708, а саме:

1.1. Доповнити розділ 9.4. «Соціальне забезпечення» пунктом 9.4.5. у 
такій редакції: _________________________________ _____________________

С оц іальн а 
п ідтри м ка 
ветеран ів  
війни , праці, 
пенсіонерів  
та  інвалід ів

С о ц іал ьн а  доп ом ога 
п енсіонерам

0 0 2 5 ,0 0
К У
"П опас

П оліпш ення
рівня

9.4.5.
С о ц іал ьн а д о п ом ога 
інвал ідам  і п енсіонерам 2018 0 0 12 ,0 0

нянськ
ий

обслуговуванн я 
ветеран ів  в ійни ,

С о ц іал ьн а п ідтри м ка 
п ен с іон ер ів  та  інвалід ів

0 0 15 ,0 0
терц ен
тр"
У С ЗН

праці,
пенсіонерів  та  
інвалід ів

1.2. У розділі 6.2 «Інвестиційна діяльність», у графі «Обсяги 
фінансування заходу» :
п.6.2.12 «Забезпечення якісного медичного обслуговування населення та 
поліпшення умов праці працівників медичних закладів» зазначити суми: 
14444,86тис.грн. -  державний бюджет; 14351,0тис.грн. - місцеві бюджети; 
п.6.2.13 «Забезпечення належних умов для перебування дітей в освітніх і 
дошкільних закладах району» зазначити суми: 37667,4тис.грн. державний 
бюджет; 158,0тис.грн. обласний бюджет; 16413,4тис.грн. місцеві бюджети 
п.6.2.14 «Забезпечення належних умов культурного досугу громадян»
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зазначити суми: 23850,2тис.грн. державний бюджет; 17535,4тис.грн. місцеві 
бюджети.

1.3. У розділі 11.4 «Попаснянська райдержадміністрація-районна 
військово-цивільна адміністрація», у графі «Обсяги фінансування заходу» : 
п. 11.4.2 «Виконання функцій військово-цивільної адміністрації» зазначити 
суму 16220,0тис.грн. -  місцеві бюджети.

2. Внести зміни до Додатку 4 «Перелік інвестиційних проектів за 
пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку, які 
передбачається реалізувати у Попаснянському районі у 2018 році» Програми 
економічного і соціального розвитку Попаснянського району на 2018 рік, 
затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації - 
керівником військово-цивільної адміністрації від 19.12.2017 №708, а саме:

2.1. У розділі «Охорона здоров’я»
2.1.1. Доповнити графи «Перелік проектів (об’єктів)», «Загальна 

кошторисна вартість», «Пропозиції щодо фінансування на 2018 рік» 
наступними проектами:
- Капітальний ремонт /додаткові роботи/ рентгенологічного кабінету
поліклініки КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м.Попасна,
вул.Первомайська,165 - за рахунок місцевих .бюджетів - 130,0тис.грн.;
- Капітальний ремонт харчоблоку КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: 
м.Попасна, вул. Сонячна, 35А - за рахунок місцевих бюджетів - 126,333тис.грн.;
- Капітальний ремонт терапевтичного відділення КУ «Попаснянська ЦРЛ» за 
адресою: м. Попасна, вул. Базарна, 1 - за рахунок місцевих бюджетів - 
226,088тис.грн.

2.2. У розділі «Освіта»
2.2.1. Виключити з переліку проекти:

- «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Тошківської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів № 23 Попаснянської районної ради Луганської області, 
93281, Луганська обл., Попаснянський район, смт.Тошківка, вул.Шкільна, буд. 
1-А (санація)» вартістю 3103,393тис.грн.,
- «Будівництво спортивного майданчику Попаснянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №1 Попаснянської районної ради Луганської області» 
вартістю 3956,082тис.грн. (перенесення у р. «Фізкультура і спорт»),
- «Будівництво спортивного майданчику на території "Попаснянської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Попаснянської районної ради 
Луганської області", вартістю 458,2тис.грн. (перенесення у р. «Фізкультура і 
спорт»).

2.2.2. Доповнити графи «Перелік проектів (об’єктів)», «Загальна 
кошторисна вартість»,, «Пропозиції щодо фінансування на 2018 рік» 
наступними проектами:
- Капітальний ремонт туалетів Тошківського НВК ЗНЗ-ДНЗ Попаснянської 
районної ради Луганської області -  за рахунок місцевих бюджетів 
582, 365тис.грн.;
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- Капітальний ремонт туалетів ЗОШІ-ІІІ ступенів с.Лисичанське Попаснянської 
районної ради луганської області - за рахунок місцевих бюджетів 
880,861тис.грн.;
- Капітальний ремонт Комишуваського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад (ясла-садок) Попасняської районної ради 
Луганської області -  за рахунок місцевих бюджетів -  1674,379тис.грн.
- Реконструкція приміщень Гірської філії опорного закладу Гірська 
багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області - за 
рахунок місцевих бюджетів -  2538,064тис.грн.

2.2.3. По проекту «Капітальний ремонт опорного закладу "Гірська 
багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області", 
який розташований за адресою: Попаснянський район, м.Гірське, вул.Гагаріна, 
19» дані граф викласти у наступній редакції:

«Загальна кошторисна вартість» -  12906,577тис.грн.
«Пропозиції щодо фінансування на 2018 рік» - всього 2489,886тис.грн., у 

т.ч. за рахунок:
державного бюджету -  1190,645тис.грн.,
місцевих бюджетів -  1299,241тис.грн.
2.2.4. По проекту «Капітальний ремонт опорного закладу "Золотівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №. 5 Попаснянської районної ради 
Луганської області", який розташований за адресою: Попаснянський район, 
м.Золоте, вул.Коцюбинського,28» дані граф викласти у наступній редакції:

«Пропозиції щодо фінансування на 2018 рік» - всього 7693,284тис.грн., у 
т.ч. за рахунок:

державного бюджету -  6923,956тис.грн.,
місцевих бюджетів -  769,328тис.грн.
2.2.5. По проекту «Реконструкція (термомодернізація) будівлі 

Попаснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 Попаснянської 
районної ради Луганської області, 93303, Луганська обл., Попаснянський 
район, м. Попасна, вул. Чехова, буд.7 (санація)» дані граф викласти у наступній 
редакції:

«Пропозиції щодо фінансування на 2018 рік» - всього 4159,7168тис.грн., 
у т.ч. за рахунок:

державного бюджету -  3327,7168тис.грн.,
місцевих бюджетів -  832,0тис.грн.
2.3. У розділі «Фізкультура і спорт»
2.3.1. Доповнити графи «Перелік проектів (об’єктів)», «Загальна 

кошторисна вартість», «Пропозиції щодо фінансування на 2018 рік» 
наступними проектами:
- Будівництво спортивного майданчику Попаснянської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №1 Попаснянської районної ради Луганської області, загальна 
кошторисна вартість 3956,082тис.грн., пропозиції щодо фінансування на 2018 
рік всього 3956,082тис.грн., у т.ч.: за рахунок держбюджету -  1267,295тис.грн., 
місцевих бюджетів - 140,81тис.грн.;



- Будівництво спортивного майданчику на території "Попаснянської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Попаснянської районної ради 
Луганської області", розташованої за адресою: пр.Лермонтова,14 м.Попасна, 
загальна кошторисна вартість 458,2тис.грн., пропозиції щодо фінансування на 
2018 рік за рахунок місцевих бюджетів - 458,2тис.грн.;
- Будівництво спортивного майданчику (розміри 64м х 44м) Попаснянської 
комунальної установи Дитячо-юнацька спртивна школа", яка розташована за 
адресою: м.Попасна, вул.Суворова, буд.22А -  1200,0тис.грн., пропозиції щодо 
фінансування на 2018 рік за рахунок місцевих бюджетів -  40,0тис.грн.

2.3.2. По проекту «Будівництво спортивного майданчику Попаснянської 
комунальної установи Дитячо-юнацька спртивна школа", яка розташована за 
адресою: м.Попасна, вул.Суворова, буд.22А» у графі «Пропозиції щодо 
фінансування на 2018 рік, у т.ч. за рахунок держбюджету» виключити, за 
рахунок місцевих бюджетів зазначити суму 1239,944тис.грн.

2.4. У розділі «Культура»
2.4.1. Доповнити графи «Перелік проектів (об’єктів)», «Загальна 

кошторисна вартість», «Пропозиції щодо фінансування на 2018 рік, за рахунок 
місцевих бюджетів» наступними проектами:
- Капітальний ремонт будівлі районної бібліотеки за адресою: м. Попасна 
Луганської області, вул. Первомайська,5а - 478,09тис.грн.;
- Капітальний ремонт системи опалення дитячої бібліотеки -  філії №35 за 
адресою: м. Попасна Луганської області, вул. Первомайська,5а -  207,31тис.грн.

Голова районної державної 
адміністрації -  керівник районної 
військово-цивільної адміністрації С.В. ШАКУН


