КОТЕЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
тридцять перша сесія
РІШЕННЯ
11 червня 2019 року
Про внесення змін до районної
Програми підтримки та розвитку
культури, туризму, охорони та
збереження
об’єктів
культурної
спадщини на 2019-2021 роки
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 26 Закону України «Про культуру», враховуючи подання
Котелевської районної державної адміністрації від 04 квітня 2019 року
№ 01-23/203 та враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до районної Програми підтримки та розвитку культури,
туризму, охорони та збереження об’єктів культурної спадщини на 2019-2021
роки, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії районної ради сьомого
скликання від 21 грудня 2018 року, а саме:
1.1. У розділ 5 «Основні завдання Програми» пункт 5.2. «Результативні
показники Програми» позицію «Показники затрат», викласти в новій редакції,
згідно додатку 1.
1.2. В додаток «Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання
завдань районної Програми» в розділі 2 «Зміцнення матеріально-технічної бази.
Ремонти, модернізація, поточні та капітальні ремонти закладів культури та
об’єктів культурної спадщини», викласти пункт 2.5. «Поточні та капітальні
ремонти приміщень закладів культури, облаштування територій» в новій
редакції, згідно додатку 2.

2. Організацію виконання рішення покласти на сектор культури, спорту і
туризму Котелевської районної державної адміністрації, контроль – на постійні
комісії районної ради з питань бюджету і фінансів та соціально-економічного
розвитку та з питань соціальної і гуманітарної сфери, молодіжної політики,
спорту та туризму.

Голова районної ради

В.ТИМОШЕНКО

Додаток 1
до рішення тридцять першої сесії
районної ради сьомого скликання
від 11 червня 2019 року

5.Основними завданнями Програми є:
5.2. Результативні показники Програми:
1.Показники затрат:
- Фінансування заходів, визначених Програмою на 2019-2021 роки,
здійснюватиметься з обласного, районного, селищного та сільських бюджетів,
інших не заборонених законодавством джерел.
- Загальний обсяг фінансування, всього коштів: 7575 тис.грн., в тому числі:
обласний – 60 тис.грн; місцеві бюджети (районний, селищний, сільські
бюджети) – 6263 тис.грн.; інші джерела – 1252 тис.грн.

Додаток 2
до рішення тридцять першої сесії
районної ради сьомого скликання
від 11 червня 2019 року

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань районної Програми

Термін
виконання

2. Зміцнення матеріально-технічної бази.
Ремонти, модернізація, поточні та капітальні ремонти закладів культури та об’єктів культурної спадщини:
Орієнтований обсяг та джерела фінансування (тис.грн)
Найменування заходу
Загальна сума
Обласний
Місцеві бюджети
Інші джерела
Виконавець
коштів
бюджет
(районний,
селищний
сільські бюджети)
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
2.5. Поточні та капітальні ремонти Сектор культури,
1500 600 600
1200 300 300 300 300 300
приміщень закладів культури, спорту і туризму 2019облаштування територій.
райдержадміністр 2021
ації
Усього по розділу
2019- 2504 2434 1479
2103 2050 1095 401 384 384
2021
Усього по роках

Обласний бюджет
(тис.грн.)

Місцеві бюджети
(районний, селищний,
сільські бюджети)

Інші джерела
(тис.грн.)

Сума всіх витрат
(тис.грн.)

2019
2020
2021
РАЗОМ ЗА 3 РОКИ

20
20
20
60

2407
2382
1474
6263

433
408
411
1252

2860
2810
1905
7575

Заступник голови райдержадміністрації

Г.І. Кравченко

