
ПРОЕКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» ____________ 2018 року
   
Про  виконання  Програми  фінансового
забезпечення  функціонування  Чугуївської
районної державної адміністрації Харківської
області  для  реалізації  повноважень,
делегованих їй Чугуївською районною  радою
на 2017 рік, затвердженої рішенням районної
ради від 13.12.2016 року (із змінами)

Заслухавши  інформацію  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
Харківської  області  про  виконання  Програми  фінансового  забезпечення
функціонування  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  Харківської
області  для  реалізації  повноважень,  делегованих  їй  Чугуївською  районною
радою на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 13.12.2016 року (із
змінами), керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Інформацію Чугуївської  районної державної  адміністрації  Харківської
області  про  виконання  Програми  фінансового  забезпечення  функціонування
Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області для реалізації
повноважень,  делегованих  їй  Чугуївською  районною  радою  на  2017  рік,
затвердженої рішенням районної ради від 13.12.2016 року (із змінами), узяти до
відома (додається).

2.  Програму  фінансового  забезпечення  функціонування  Чугуївської
районної  державної  адміністрації  Харківської  області  для  реалізації
повноважень,  делегованих  їй  Чугуївською  районною  радою  на  2017  рік,
затвердженої рішенням районної ради від 13.12.2016 року (із змінами), зняти з
контролю, у зв’язку із закінченням терміну дії.

         Голова 
    районної ради А. Бабієць 



ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Програми фінансового забезпечення функціонування

Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області для реалізації
повноважень, делегованих їй Чугуївською районною радою на 2017 рік,
затвердженої рішенням районної ради від 13.12.2016 року (із змінами)

Програма фінансового забезпечення функціонування Чугуївської районної
державної  адміністрації  Харківської  області  для  реалізації  повноважень,
делегованих  їй  Чугуївською  районної  радою  на  2017  рік,  затвердженої
рішенням  районної  ради  від  13.12.2016  року  (із  змінами)  була  створена  у
відповідності до статті 119 Конституції України, Бюджетного кодексу України,
статей 14, 19, 29, 34, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Взаємовідносини між Чугуївською районною державною адміністрацією
Харківської області та Чугуївською районною радою базуються на виконанні
делегованих повноважень та контролі за їх здійсненням. 

Фінансування  видатків  державного  бюджету  для  реалізації  Чугуївською
районною  державною  адміністрацією  Харківської  області  повноважень,
делегованих їй Чугуївською районною радою, не передбачено.

Передача  місцевим  державним  адміністраціям  повноважень  інших  
органів  супроводжується  передачею  їм  відповідних  фінансових,  
матеріально-технічних  та  інших  ресурсів,  необхідних  для  здійснення  
цих повноважень.

Фінансування  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів  районного
бюджету, які передбачаються для виконання Програми, а також інших джерел,
не  заборонених  чинним  законодавством  України.  Головним  розпорядником
коштів  районного  бюджету  на  виконання  Програми  є  Чугуївська  районна
державна  адміністрація  Харківської  області,  а  одержувачем  -  Комунальна
установа  по  забезпеченню  діяльності  з  утримання  та  обслуговання  майна
спільної  власності  територіальних  громад  Чугуївського  району.  Одержувач
проводить  фінансування  за  рахунок  кошторису  Комунальної  установи  по
забезпеченню діяльності з утримання та обслуговання майна спільної власності
територіальних  громад  Чугуївського  району  та  коштів,  виділених  на
фінансування зазначеної Програми. 

Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів  по  Програмі  фінансового
забезпечення  функціонування  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
Харківської  області  для  реалізації  повноважень,  делегованих  їй  Чугуївською
районної радою на 2017 рік було передбачено у сумі 1322,157 тис.грн., з них:

- предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар  (підписка  на  періодичні
видання,  виготовлення  бланків,  придбання  канцелярських  та  господарських
товарів тощо) – 150,0 тис.грн.;

- поточний  ремонт  обладнання,  інвентарю  та  будівель,  технічне
обслуговування обладнання – 250,0 тис.грн.;

- послуги  зв’язку  та  мережа  Інтернет,  заправка  та  ремонт  картриджів,
послуги  доставки  періодичних  видань,  перепліт  документів  тощо  –  84,5
тис.грн.;

- оплата інших послуг та інші видатки (пеня тощо) – 1,0 тис.грн.;
- оплата послуг теплопостачання – 623,791 тис.грн.;



- оплата послуг водопостачання – 12,950 тис.грн.;
- оплата послуг енергопостачання – 199,916 тис.грн. 
Виділено  у  2017  році  рішенням  XVII сесії  VII скликання  Чугуївської

районної ради від 23.12.2016 року 700,00 тис.грн., з них:
- предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар  (підписка  на  періодичні

видання,  виготовлення  бланків,  придбання  канцелярських  та  господарських
товарів тощо) – 150,0 тис.грн.;

- поточний  ремонт  обладнання,  інвентарю  та  будівель,  технічне
обслуговування обладнання, послуги зв’язку та мережа Інтернет, заправка та
ремонт картриджів, послуги доставки періодичних видань, перепліт документів
тощо – 335,0 тис.грн.;

- оплата послуг теплопостачання – 120,0 тис.грн.;
- оплата послуг водопостачання – 5,0 тис.грн.;
- оплата послуг енергопостачання – 90,0 тис.грн.
Одержувачем  -  Комунальною  установою  по  забезпеченню  діяльності  з

утримання  та  обслуговання  майна  спільної  власності  територіальних громад
Чугуївського району було проведено у 2017 році касові видатки в сумі 459,74
тис.грн., з них:

- придбання канцелярських товарів на суму 76,69 тис.грн.;
- придбання поліграфічної продукції – 12,51 тис.грн.;
- придбання господарчих товарів – 2,83 тис.грн.;
- придбання штампів та печатки – 1,52 тис.грн.;
- придбання кошика з квітами – 0,71 тис.грн.;
- виготовлення табличок – 0,75 тис.грн.;
- придбання автозапчастин – 2,07 тис.грн.;
- придбання  протипожежного,  рятувального  та  захисного  обладнання  –

1,18 тис.грн.;
- придбання джерела безперебійного живлення – 1,17 тис.грн.;
- придбання картриджа – 3,23 тис.грн.;
- придбання папок з кишенею – 5,0 тис.грн;
- придбання  поштових знаків  оплати (марок),  конвертів,  листівок  –  8,55

тис.грн.;
- оплата за періодичні видання – 40,77 тис.грн.;
- оплата за доставку періодичних питань – 0,3 тис.грн.;
- ремонт офісної та комп’ютерної техніки – 18,57 тис.грн.;
- послуги  по  виконанню  технічного  обстеження  даху  адміністративної

будівлі по вул. Старонікольська, буд. 29 – 27,5 тис.грн.;
- послуги  по  коригуванню  проектно-кошторисної  документації  –  4,92

тис.грн.;
-  поточний  ремонт  приміщення  адміністративної  будівлі  по  вул.

Червономанєжна, буд. 32 – 36,47 тис.грн.;
- оплата  комунальних  послуг  (теплопостачання,  водопостачання,

енергопостачання) – 215,0 тис.грн.

Начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення апарату районної державної 
адміністрації, головний бухгалтер М. Жуга




	Р І Ш Е Н Н Я

