Інформація
про виконання Програми підтримки місцевого самоврядування
Дергачівського району на 2018 рік
Програму підтримки місцевого самоврядування Дергачівського району на
2018 рік було створено з метою створення належних умов для підвищення
ефективності діяльності районної ради, поліпшення її матеріально-технічного
забезпечення.
На виконання заходів Програми підтримки органів місцевого
самоврядування було передбачено кошти районного бюджету в загальній сумі
783,0 тис. гривень.
Із зазначеної суми у 2018 році фінансування було проведено в повному
обсязі в сумі 783,0 тис. грн., на заходи, передбачені Додатком до рішення
ХХУІ сесії УІІ скликання Дергачівської районної ради від 19 грудня 2017 року
№554-7.
Протягом року були проведені уточнення до плану, за результатами яких
сума планових асигнувань склала 433,75 тис.гривень.
Фактично використано грошових коштів на проведення заходів програми
в загальній сумі 404,70 тис. гривень, а саме :
відзначення історичних подій, знаменних дат з життя
територіальної громади району – 20,25 тис.грн.(придбання квіткової продукції)
виготовлення технічної документації на об’єкти спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міста району – 98,0
тис.грн.(проведено технічну інвентаризацію та виготовлено 6 технічних
паспортів на об’єкти спільної власності)
оплата робіт з відведення земельних ділянок під об’єктами
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району – 46,5
тис.грн.(проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
виготовлення обмінного файлу за адресами м.Дергачі, площа Перемоги,5
площа Перемоги,2)
забезпечення технічного супроводу системи електронного
голосування «Демократ» - 8,0 тис.грн.(оплачено послуги з обслуговування
системи фахівцями Харківського національного університету радіоелектроніки
під час проведення сесійних засідань)
придбання продукції для презентації району – 8,2
тис.грн.(виготовлено книгу Почесний громадянин району)
оснащення районної ради сучасними електронними засобами
передачі інформації та оргтехнікою (комп’ютерами , факсами, принтерами,
копіювальними апаратами) та придбання ліцензійних програм автоматизованої
комп’ютерної системи – 223,75 тис.грн.(придбано 9 одиниць комп’ютерної
техніки, 2 одиниці МФУ, придбано ліцензійну програму WINDOWS 10 на
кожну одиницю техніки)
Частину профінансованих коштів в загальній сумі 354,2 тис.гривень було
спрямовано на заходи, передбачені Районною програмою по забезпеченню

діяльності Центру надання адміністративних послуг в сумі 25,0 тис.грн;
Районною програмою розвитку освіти в сумі 12,0 тис.грн.; районною
програмою фінансової підтримки КП «Постачальник послуг» в сумі 10,0
тис.грн.; на фінансування Управління освіти і культури ДРДА придбання
шкільних парт в сумі 50,0 тис.грн.; на фінансування захищених статей бюджету
(заробітна плата із нарахуваннями) апарату районної ради в сумі 257,2
тис.гривень.
Відповідні зміни внесено шляхом зменшення асигнувань за Програмою
підтримки органів місцевого самоврядування на 2018 рік та затверджені
рішенням ХХУІ сесії районної ради VІІ скликання від 19 грудня 2017 року.
Залишок не використаної суми асигнувань складає 29,05 тис.гривень.

