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Про затвердження розполirту
субвенцiй з сiльських бюджетiв

Вiдповiдно до рiшень ,Щобрiвськоi сiльськоi ради вiд 18 травня 2017 року
Nэ 67, .Щобрянськоi сiльськоi ради вИ 25 травня 2017 рку Nо 94, Иосипiвськоi
сiльськоi ради вiд 0l червня 2017 року Nl 101, Березовобалкiвськоi сiлюькоi
ради вiд 1б травня 2017 року Nч 79, flпоско-Забрькоi сiльськоi ради вИ
11 тр*r, 2017 роry Л! 61, Кучобаlпtiвськоi сiльськоi рали вiл 19 травня
2О17 рку Ns 9З, CTaHKyBaTcbKoi сiльськоi радп вiд 11 травня 2017 року Nэ 67,
Чисюпiлюькоt сiльськоi ради вiд 05 червня 2017 року ],& 35 та щъкry 14
рiшення райоrrноi ради вЦ 23 грудня 2016 року Nз 124 <Про райоlший бюджег
на 2017 рiю>:

1. Затвердитlr розподiл субвенцiй з сiльськrлr бюдкетiв до рйонного
бюджеry Вiльшанською району на 2017 piK за доходами по кодllх:
по зага.гrьному фондr бюджеry:
41030з00 < Субвеlщiя на утримання об'еrгiв спiльною корисцrванЕ,r чи

лiквiдацiю наслiдкiв дiяльностi о6'еrгiв спйьного корисч/мння)
94,8 тис.грн.;

4l035000 <Iнша

субвенцiя>>

- 177,082 тис.грн.;

по спецiальпому фон.ry бюджету:
41035000 <Iнша субвенцiя> - !0,0 тис.грн-;
з{r

видажами зiгальною фондl по КПКВК:

1011020 <Надання загальноi середньоi освiти загапьноосвiтнiмtл
навчальнпми закпадами (в т.ч. школа - дитячrd с4док, iнтерпат при пrколi),
спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегilъ,rами)) на cyrlry
1

10,5 тис.грн., у mму числi:

КЕКВ 2210 <dlредмети,матерiали,обладнання та iнвеlrгар> - 100,0тис.грн.;
КЕКВ 2230 кПродукти харчуванItD) - l0,5 тис.грн.;

2

0313104 <Забезпечення соцiальними послугаr,rи за мiсцем проживання
громадfi, якi не здатнi до саr,rообслуmвуванrrя у зв'язку з похилим BiKoM,
хворобою, iнвшriднiстю> - 37,032 тпс.грн., у тому числi:
KEI(B 2l1l <Заробiтна п.rrато - 30,4 тис-грн-;
КЕКВ 2120 <Нарахувzrння на оплату працЬ> - 6,632 тис.грв.;
0318б00 <Iншi видаткп> за КЕКВ 2610 - 16,55 тис.грн.;

0312010 <Багаmпрофiльна стацiонарна медшlна допомога населенню))

КЕКВ 2282 - 20,0 тис.грн.;

медткьсанiтарна допомога> - 34,8 тис.грн.
2282 <<OKpeMi заходи по реалiзацiТ дерх(авних (регiональних)

03 1 2 l 80 <dIервинна

КЕКВ

програr,,r, не вiднесенi до заходiв розвитку> - 74,8 тис.грн.;

0313131 <Щентри соцizulьпюr сщпб для ciM'i, дiтей
5,0 тис.грн., у юму числi:
КЕКВ 21 l 1 <Заробiтна rгrата> - 4,098 птс.rрн.;
КЕКВ 2120 <Нарахуванпя на опJIату прачЬ> - 0,902 тис.грrr.;

та

молодir, -

l5l3035

<<Компенсацiйнi витrлати на пiльговий прi|зд автомобiльним
трапспортом окремим категорiям громадяо КЕКВ 2730 - 3,0 тис.грн.;
15131б0 (Оздоровлення та вИпочинок дiтей (KpiM зжодiв з оздоровленrrя
дiтей, що здiйснюються за рац/нок копггiв на оздоро&пенкя г,ромадян. якi
поgIрфкдаjIи внаслiдок Чорнобильськоi катастрфи) КЕКВ 2730 - l1,0 тис-tрц.;

l5l3400 <Iншi видатки на соцiа,тьний захист

населеш{я>

КЕКВ 27З0

-

-6,0 тис.грн.
За видатками спецiшlьноm фондr по КПКВК:
0Зl9l40 <Iшша дiяльнiсть у сферi охорони навкоJIйпIнюго природноm
сердовищо> КЕКВ 2240 - 10,0 тис.грн.

2- Фiнансовому управrriнню

райлержалмiнiстрацiТ врахувати пiд час
пi.щоmвки проекгу рiшення районноi ради (Про внесення зйн до рiшення
районноi ради вiд 23 грулня 2016 року Nл 124 <Про районний бюллgt на
2017 pio розподiл зазначеЕих сФвепцiй з сiльськrл< бюджетiв, затверджений
д:rним розпорядженням, та подати розпоряджеrrпя районнiй радi на
затвердження.
3. Контрль за виконшtriям д:rноm розпорядкення покJIiюти на першого
заступника rолови районноi державноi адмiнiстрацii Нестерова С.А.

Першrrй засryпнпк головп
районноi деряtавпоi адмiпiстрацii

с.нЕстЕров

