
КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(тридцять шоста сесія шостого скликання) 

РІШЕННЯ 

від "21" жовтня 2015 р. 
м. Кременчук 

Про внесення змін та доповнень 
до Програми «Освіта Кремен-
чуцького району на 2012-2016 
роки» 

Розглянувши внесені районною державною адміністрацією пропозиції, 
відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 
та пункту 1 частини 1 ст.44 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 14 Закону України «Про освіту», беручи до уваги рішення 
позачергової 56 сесії 6 скликання Кам'янопотоківської сільської ради від 
15.10.2015 «Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2015 рік», 
рішення позачергової 76 сесії 6 скликання Білецьківської сільської ради від 
16.10.2015 «Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2015 рік» та 
висновки постійних комісій районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, 
культури, молоді та спорту та з питань бюджету, приватизації та 
підприємницької діяльності, 

районна рада вирішила: 

1. Внести зміни та доповнення до Програми «Освіта Кременчуцького 
району» на 2012-2016 роки»: 

1.1. В розділ II «Розвиток загальної середньої освіти», 
«Зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх 
закладів», пункт 1.6.1.7. «Орієнтовні обсяги фінансування 2015» викласти у 

завдання 6 
навчальних 

Назва напряму 
діяльності 

Перелік заходів 
програми 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 
фінансу-
вання 
(тис. грн.) 

Назва напряму 
діяльності 

Перелік заходів 
програми 

Виконавці Джерела 
фінансування 

2015 
1.6.1. Проведення 
капітальних ремонтів 
будівель, котелень, 
дахів, споруд, 

1.6.1.7. Реконструкція, 
облаштування та 
ремонти внутрішніх 
туалетів та каналізації 

Відділ освіти, 
сім'ї, молоді 
та спорту, 
виконкоми 

Бюджет 
Білецьківської 
сільської ради 

6,0 



комунікацій та об-
ладнання державних 
та комунальних 
дошкільних нав-
чальних закладів 

сільських рад 

1.2. В розділ II «Розвиток загальної середньої освіти», завдання 6 
«Зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних 
закладів» доповнити пунктами 1.6.2. «Придбання газових лічильників» та 
1.6.3. «Проведення поточних ремонтів котлів та лічильників»: 

Назва напряму 
діяльності 

Перелік заходів 
програми 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 
фінансу-
вання 
(тис. грн.) 

2015 
1.6.2. Придбання 
газових та 
електричних 
лічильників та котлів 

1.6.2.1. Придбання 
газових лічильників 

Відділ освіти, 
сім'ї, молоді 
та спорту, 
виконкоми 
сільських рад 

Бюджет 
Кам'янопото-
ківської сіль-
ської ради 

20,0 

1.6.3. Проведення 
поточних ремонтів 
котлів та лічильників 

1.6.3.1. Ремонт 
поточного котла 

Відділ освіти, 
сім'ї, молоді 
та спорту, 
виконкоми 
сільських рад 

Бюджет 
Кам'янопото-
ківської сіль-
ської ради 

10,0 

1.3. В розділ VI «Соціальний захист та забезпечення безпеки 
життєдіяльності дітей», завдання 4 «Збереження та зміцнення фізичного і 
психічного здоров'я» пункт 6.4.1. «Забезпечення психологічного супроводу 
навчально-виховного процесу» доповнити підпунктом 6.4.1.4 : 

Назва напряму 
діяльності 

Перелік заходів 
програми 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 
фінансу-
вання 
(тис. грн.) 

2015 
6.4.1. Забезпечення 
психологічного 
супроводу 
навчально-виховного 
процесу 

6.4.1.4. Придбання 
меблів для 
облаштування 
кабінетів практичних 
психологів та 
соціальних педагогів 

Відділ освіти, 
сім'ї, молоді 
та спорту, 
виконкоми 
сільських рад 

Бюджет 
Білецьківської 
сільської ради 

4,0 

2. Головним розпорядником коштів визначити відділ освіти, сім'ї, молоді 
та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації (Семерянін О.Г.) 

3. Доручити голові районної ради Сіорі В.І. підписати відповідні угоди 
про приймання-передачу міжбюджетних трансфертів із Білецьківською та 
Кам'янопотоківською сільськими радами. 



4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації внести відповідні зміни 
до районного бюджету. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань охорони зд ^ ' ти , культури, молоді та спорту. 

ГОЛОВА 
РАЙОННОЇ РАДИ В.І.СІОРА 


