розпоряд?ItЕння

голови вIльшАнськоi рдйонноi дЕр?rrАвноi АдмIнIстелцfi
вiд"03

"

кIровогрмськоi оБлАстI

травня . zotlpo*y

J1ц 100-р
смт Вiльшанка

Про затвердженнrI розподiлу
субвенцiй з сiльських бюджетiв

Вiдповiдно до рiшень Вiвсяникiвськоi сiльськоi р4ди вiд 04 квiтня
Z0l7 року }lb 46, ,Щобрiвсъкоi сiльськоi ради вiд 12 квiтня 2017 року Ns б2,

Йосипiвськоi сiльськоi ради вiд 21 березня 2017 року ЛЬ 77, Маловiльшанськоi
сiльськоi ради вiд 03 квiтня 20117 року Ns 70, Коритно-Забузькоi сiльськоТ ради
вiд 25 квiтня 2017 року Nэ 43, Су<оташлицькоi сiльськоТ ради вiд 31 березня
}lb 88 та пункту 14 рiшення районноi ради вiд2З грудня zаrc року Ns 124 <Про
районний бюджет нraZOL7 рiю>:

1. Затвердити розподiл субвенцiй

бюджеry gа

20117

з сiльських

бюджетiв до районного

piK по загальнопбу фонлу за доходами по кодах:

41030300 <<Субвенцiя на )цриманнJI обОектiв спiльного користуваннrt чи

лiквiдацiю наслiдкiв дiяльностi об'ектiв спiльного

користування>)

38,0 тис.грн.;

41035000 <<Iнша субвенцiя>> - 24З,964 тис.грн., у тому числi: за видатками
загаJIьного фонду по КПКВК:

середньоi освiти загальноосвiтнiми
- дитяlIий садок, iHTepHaT при школi),
навч€lпьними
спецiагliзованими школзlми, лiцеями, гiмназiями, колегiумами>) на суму

101l020

<<Надання загальноi
закJIадами (в т.ч. школа

154,954 тис.црн., у тому числi:
2210 <<Предмети, матерiали, обладнання
108,454 тис.грн.;
КЕКВ 2Жа <Продукти харчування>) - 46,5 тис.грЕ.;

КЕКВ

та

iHBeHTap>>

0313104 кЗабезпечення соцiшlьними посJryгами за мiсцем проживання
громадян, якi не здатнi до самообс.rrуговування у зв'язtсу з похилим BiKoM,
хворобою, iнва.пiднiстю>> - 34,0 тис.грн., у тому числi за:

КЕКВ 2||| <Заробiтна

платa>) - 27 ,0 тис.грн.;

2

КЕКВ 2t20 <Нарахування

на оплату працЬ - 7,0 тис.грн.;

0318600

КЕКВ

<<Iншi видатки>} за

261_0

- 16,5б0 тис.црн.;

0312180 <Первинна медико-санiтарна допомога)> - 33,0 тис.Iрн.;
КЕКВ 2220 <<Медикаменти та перев'язув€tIIьнi матерiалп>> - t2,0 тис.црн.;
КЕКВ 2210 <<Предмети, матерiали, обладнанЕя та iHBeHTap) - З,0 тис.грн.;
КЕКВ 2||1. <Заробiтна плата>) - 14,0,0 тис.грн.;
КЕКВ 2|20 <HapaxyBaHIuI на оплату працЬ> - 4,0 тис.грн.;

031З131

<<Щентри соцiа.гrьних

сlryжб для сiм'i, дiтей

8,0 тис.грн., у тому числi:
КЕКВ z|Lt <Заробiтна платФ> - б,5 тис.грн.;
КЕКВ 2|20 <Нарахування на оплаry працЬ - 1,5 тис.грн.;

та

молодi>>

1513034 <<Надання пiльг оIФемим категорiям громадян з послуг зв'язку>>
КЕКВ 2730 - 2,450 тис.грн.;

1513035 <<Компенсацiйнi виплати на пiльговий проiЪд автомобiльним

транспортом оцремим категорiям громадян> КЕКВ 2730 - б,0 тис.грн.;

1513160 <<Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (KpiM заходiв з оздоровлення
дiтей, що здiйснюються за рахунок коштiв на оздоровJIення громадян, якi
пострЕDкд€IJIи вн€lслiдок Чорнобильськоi катастрофи) КЕКВ 2730 - 1б,0 тис.црн.;

1513400 <<Iншi видатки на соцiальний захист населеннр
б,0 тис.грн.

КЕКВ 27З0

-

24|4060 <<Бiблiотеки) - 5,0 тис.грн., у тому числi:
КЕКВ z|tt <Заробiтна платa>) - 4,1 тис.грн.;
КЕКВ 2|20 <Нарахування на оплату працЬ - 0,9 тис.грн.

2.

Фiнансовому управлiнню райдержадмiнiстрацii врахувати пiд час
пiдготовки проекту рiшення районноi ради <Про внесення змiн до рiшення
районноi ради вiд 23 грудня 20tб року J\b 124 <Про районний бюджет на
201_7 рiю> розподiл зазначених субвенцiй з сiльських бюджетiв, затверджений
даним розпорядженнrIм, та подати розпорядженнrI районнiй радi на
затвердженнrI.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покJIасти на першого
заступника голови районноТ державноi адмiнiстрацii Нестерова С.А.

Перший засryпник голови
районноi державноi адмiнiстрашii

с.нЕстшров

