
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації —

• W  •• • О  • • • • •  •••керівника районної військово-цивільної адміністрації

« » жовтня 2017 р. м. Попасна №

Про внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку 
Попаснянського району на 2017 рік

Згідно листів відділу охорони здоров’я від 20.09.2017 № 47 та відділу 
фінансово-господарського забезпечення . апарату Попаснянської 
райдержадміністрації від 25.09.2017 №01-27-2774, у зв’язку із виробничою 
необхідністю -  набуттям Попаснянською райдержадміністрацією статусу 
районної військово-цивільної адміністрації згідно Указу Президента України 
від 05.03.2015 №123/2015 «Про утворення військово-цивільних адміністрацій» 
та виділенням додаткового фінансування, 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 4 «Перелік інвестиційних проектів за 
пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку, які 
передбачається реалізувати у Попаснянському районі у 2017 році» Програми 
економічного і соціального розвитку Попаснянського району на 2017 рік, 
затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 
28.02.2017 №73, а саме:

у розділі «Охорона здоров’я» у графах «Загальна кошторисна вартість», 
«Пропозиції щодо фінансування на 2017 рік, у т.ч. за рахунок місцевих 
бюджетів» :
по проекту «Капітальний ремонт приміщень лабораторії КУ "Попаснянська 
ЦРЛ" за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35 А» цифри 714,256тис.грн. 
замінити цифрами 837,899тис.грн.;
по проекту «Капітальний ремонт терапевтично: т відділення КУ "Попаснянська 
ЦРЛ" за адресою: м. Попасна, вул. Базарна, •!» цифри 298,0тис.грн. замінити 
цифрами 595,0тис.грн.

2. Внести зміни у Додаток 2 «Заходів щодо забезпечення виконання 
завдань Програми економічного і соціального розвитку Попаснянського



району на 2017 рік» Програми економічного і соціального розвитку 
Попаснянського району на 2017 рік, затвердженої розпорядженням голови 
районної державної адміністрації від 28.02.2017 №73 доповнивши його 
розділом 11.4 «Попаснянська райдержадміністрація -  районна військово- 
цивільна адміністрація» у такій редакції:

11.4 Попаснянська райдержадміністрація — районна військово-
цивільна адміністрація
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Розширення повноважень районної 
державної адміністрації - районної 
військово-цивільної адміністрації 
(виконання обовязків районних 
органів виконавчої влади та місцевого 
самовряування) забезпечує: 
безпечну, комфортну життєдіяльність 
населення в районі проведення 
антитерористичної операції; 
проведення у межах своєї компетенції 
аналізу стану оперативної обстановки 
в населених пунктах зони конфлікту; 
вжиття необхідних заходів реаування 
на аварійні ситуації, обстеження 
території на лінії зіткнення; 
створення належних умов для 
дислокації українських 
військовослужбовців в зоні АТО; 
контроль поставки і розподілу 
гуманітарної допомоги; 
організацію евакуації мирних 
мешканців та надання необхідної 
медичної допомоги; 
підготовку та затвердження програми 
соціально-економічного і культурного 
розвитку району, цільових програм з 
інших питань, звітів про їх виконання; 
складання та затвердження районного 
бюджету, внесення змін до нього, 
звітів про його виконання; 
здійснення розподілу переданих з 
державного бюджету коштів у вигляді 
дотацій, субвенцій між районним 
бюджетом, місцевими бюджетами сіл, 
селищ, міст районного значення.______

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


