
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

«^Д> липня 2018 р. м. Попасна № <f%3

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

На підставі листів Попаснянського відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Луганській області від 26.06.2018 №19252/111/56-2018 
та відділу охорони здоров'я від 09.07.2018 №67, у зв’язку з виробничою 
необхідністю, виділенням додаткового фінансування, затвердженням місцевих 
(цільових) програм, 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 3 «Перелік місцевих (цільових) програм, 
діючих на території Попаснянського району, які передбачається виконувати у 
2018 році» Програми економічного і соціального розвитку Попаснянського 
району на 2018 рік, затвердженої розпорядженням голови районної державної 
адміністрації - керівника військово-цивільної адміністрації від 19.12.2017 
№708, а саме:

1.1. Доповнити розділом «Попаснянський відділ поліції ГУ Національної 
поліції в Луганській області», у графі 2 «Назва місцевої (цільової) програми, 
коли та яким документом затверджена» зазначити «Комплексна програма 
профілактики правопорушень та забезпечення публічної безпеки і 
рравопорядку на території Попаснянського району на 2016-2020 роки». 
Розпорядження голови РДА від 18.10.2016 №392, у графі 3 «Строк виконання» 
зазначити «2016-2020», у графі 3 «Відповідальний виконавець» зазначити 
«Попаснянський відділ поліції».

1.2. В розділі «Управління соціального захисту населення» перелік 
місцевих (цільових) програм за порядковими номерами 6 та 8 у графі 2 «Назва 
місцевої (цільової) програми, коли та яким документом затверджена» зазначити 
у наступній редакції:

порядковий №6 Програма зайнятості населення Попаснянського району. 
Рішення Попаснянської районної ради від 05.09.2013 №30/17 із змінами,
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затвердженими розпорядженням голови РДА від 12.01.2018 №34, строк 
виконання 2018-2020 роки.

порядковий №8 Програма «Стимулювання громадян Попаснянського 
району, направлених Лисичанським міським військовим комісаріатом у Збройні 
Сили України у 2017 році», затверджена розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 18.04.2018 №380, строк виконання 2018 рік.

1.3. В розділі «Охорона здоров'я» перелік місцевих (цільових) програм у 
графі 2 «Назва місцевої (цільової) програми, коли та яким документом 
затверджена» зазначити у наступній редакції:

Програма розвитку охорони здоров"я в Попаснянському районі на 2018- 
2022 роки. Розпорядження голови РДА від 02.07.2018 №576;

Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ - інфекції/СНІДу в 
Попаснянському районі на 2017 - 2020 роки. Розпорядження голови РДА від
11.12.2017 №681;

Районна цільова програма протидії поширенню наркоманії, незаконного 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в 
Попаснягнському районі на 2017 - 2020 роки. Розпорядження голови РДА від
15.12.2017 №700;

Районна цільова програма запобігання та лікування серцево-судинних 
захворювань в Попаснянському районі на 2017-2020 роки. Розпорядження 
голови РДА від 15.12.2017 №699;

Програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних 
хвороб на 2018 - 2020 роки. Документи для затвердження готуються;

Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини" на період до 2020 року. Документи для 
затвердження готуються.

1.4. В розділі «Освіта»
1.4.1. За порядковим номером 4 у графі 2 «Назва місцевої (цільової) 

програми, коли та яким документом затверджена» зазначити у наступній 
редакції:

Районна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період 
2018-2022р.р., затверджена розпорядженням голови райдержадміністрації від
29.03.2018 №320.

1.4.2. Виключити з переліку «Районна цільова програма "Молодой 
специалист на 2013-2017гг».

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» доповнити графи «Перелік проектів 
(об’єктів)», «Загальна кошторисна вартість», «Пропозиції щодо фінансування



на 2018 рік», «всього», «місцевий бюджет» проектом «Придбання житла для 
спеціалістів охорони здоров’я» вартістю 300,0тис.грн.

3. 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:

3.1. У розділі 10.1 «Охорона здоров’я»
3.1.1. У п.10.1.1 Поліпшення матеріально-технічної бази медичних 

закладів, у графі «місцевий бюджет» зазначити суму 19736,4тис.грн.
3.2. По розділу 6.2 «Інвестиційна діяльність»:
п.6.2.12 «Забезпечення якісного медичного обслуговування населення та 

поліпшення умов праці працівників медичних закладів», графа «Обсяги 
фінансування заходу», «місцевий бюджет» зазначити суму 19736,4тис.грн.

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


