
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

м . : /  7 ■ м. Попасна № - Г

Про внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку 
Попаснянського району на 2019 рік

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, затвердженням нових районних програм, 
зобов’язую:

1. Внести зміни до Додатку 3 «Перелік місцевих (цільових) програм, 
діючих на території Попаснянського району, які передбачається виконувати 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. Доповнити розділом «Агропромисловий розвиток», у графі 2 «Назва 
місцевої (цільової) програми, коли та яким документом затверджена» зазначити 
«Програма розвитку агропромислового комплексу Попаснянського району на 
2019-2022 роки». Розпорядження голови РДА від 26.03.2019 №600, у графі З 
«Строк виконання» зазначити «2019-2022», у графі 3 «Відповідальний 
виконавець» зазначити «Управління агропромислового розвитку».

1.2. У розділі «Культура», у графі 2 «Назва місцевої (цільової) програми, 
коли та яким документом затверджена» зазначити «Програма розвитку клубних 
закладів у сільській місцевості Попаснянського району на 2019-2021 роки». 
Розпорядження голови РДА від 26.02.2019 №374, у графі 3 «Строк виконання» 
зазначити «2019-2021», у графі 3 «Відповідальний виконавець» зазначити 
«Відділ культури».

2. 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,
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затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації- 
керівника військово-цивільної адміністрації від 22.12.2018 №2490, а саме:

2.1. У розділі «Освіта» доповнити графи: «Перелік проектів (об’єктів)», 
«Загальна кошторисна вартість», «Пропозиції щодо фінансування на 2019 рік», 
«всього», «місцевий бюджет» наступними проектами:

«Капітальний ремонт туалетів Новотошківського НВІ< ЗНЗ-ДНЗ» 
вартістю 386,143тис.грн.;

«Реконструкція приміщень Гірської філії І-ІІ ст. Опорного навчального 
закладу «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради 
Луганської області»» вартістю 52,633тис.грн.;

«Капітальний ремонт туалетів Опорного навчального закладу 
Попаснянська ЗОШ І-ІІІст. №1 Попаснянської районної ради Луганської 
області» вартістю 359,353тис.грн.;

«Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) №1 комбінованого типу Попаснянської 
районної ради Луганської області» вартістю 1388,935тис.грн.;

«Капітальний ремонт приміщень Врубівської ЗОШ І-ІІІст. Попаснянської 
районної ради Луганської області» вартістю 829,68тис.грн.;

«Реконструкція: утеплення о городжу вальних конструкцій будівлі
Попаснянської ЗОШ І-ІІІст. №24 Попаснянської районної ради Луганської 
області» вартістю 1494,221тис.грн.;

2.2. У розділі «Освіта» у графах: «Загальна кошторисна вартість», 
«Пропозиції щодо фінансування на 2019 рік»: «всього», «місцевий бюджет» по 
проектам:

«Капітальний ремонт правого крила першого поверху ЦРЛ м.Попасна під 
інклюзивно-ресурсний центр за адресою: м.Попасна, вул.Соборна,5» -
збільшити вартість на 108,976тис.грн. та зазначити 1365,913тис.грн.;

«Капітальний ремонт класу хореографії Гірської філії Попаснянської 
дитячої школи мистецтв за адресою: м.Гірське, вул.Центральна,16» - збільшити 
вартість на 62,918тис.грн. та зазначити 408,408тис.грн.

2.3. У розділі «Освіта» у підсумковому рядку у графах: «Загальна 
кошторисна вартість», «Пропозиції щодо фінансування на 2019 рік»: «всього», 
«місцевий бюджет» збільшити суми на 4682,859 та зазначити, відповідно: 
124065,382; 124065,382 та 25560,368.

2.4. У загальному підсумковому рядку «РАЗОМ» у графах: «Загальна 
кошторисна вартість», «Пропозиції щодо фінансування на 2019 рік»: «всього», 
«місцевий бюджет» збільшити суми на 4682,859 та зазначити, відповідно: 
124065,382; 124065,382 та 25560,368.

Голова районної державної 
адміністрації -  керівник районної 
військово-цивільної адміністрації


