РОЗПОРЯДКЕННЯ

fолови вIльшАнськоi еайонноi дво*озgoi АдмIнIстрАцII
кlровогрмськоi оБлАстl
серпня 2gl]poKy
вiл "04 "
ке l7l-p
смт Вiльшавка

Про затвердження розподirry
субвенцiй з сiльських бюджетiв
Вiдтlовiдно до рiшень Вiльшанськоi селищноi ради вiд 07 липня 2017 року
Nэ 241, Березовоба;rкiвськоi сiльськоi ради вiд 14 липня 2017 року Jtl! 88,

Гfпоско-Зафзькоi сiльськоi ради

вiд 06 липня 2017 роry Nл

67,
Маловiльшанськоi сiльськоi ради вiд 12 липня 2017 року JФ 81, Сухотаrшп,rцькоi
сiльськоi ради вiд 27 червня 2017 року Nе 100, Бузникуватськоi сiльськоТ ради
вiд 01 серпня 2017 року JtЪ 90 та пункry 14 рiшекня районноi рали вiд 23 грудня
20lб року М 124 <Про районний бюджет на 2017 piK>:

1. Затвердити розподiл субвенцiй з сiльськпх бюджетiв до райояноm

бюджету ВЬшанськоm району на 2017 piK за доходами по кодФ(:
по загаrьному фондr бюджету:
41030300 <Субвенцiя на уцимання об'ектiв спiльного користуванця чи
лiквiдацiю наслiдкiв дiяльностi об'ектiв спiльIiого KopиcTyBaItHD)
5l,б тис.грн.;
41035000 <Iнша сфвенцiп> - 72,15 тис.грн.;

фоlцу по КПКВК:
<llадання зага;rьноi середпьоТ освiти загальноосвiтнiми
навчальними закпадами (в т.ч, школа - дитячий садок, iHTepHaT при школi),
спецiалiзованими пIколаtl!и, лiцеями, гiмназйми, колегiумами)) на суму
б2,3 тис.грн., у тому числi:
за видаткаl\.lи загаJIьноm

l0ll020

КЕКВ 2210 <Предмети,матерiали,обладlаr*rя та iHBerrTap> - 45,5 тис.грн.;
КЕКВ 2230 <Продrкти харчування) - 16,8 тис.грн.

0З12180 <dIервинна медико-санiтаряа допомог:D)

-

51,6

тис.грн.
I(ЕKB 2282 <OKpeMi зжоди по реалiзацii державlrпх фегiонапьних) програм, не
вiднесенi до заходiв розвитку> - 5 l,б тис.грн-;

2

151З0З5 (КомпеЕсацiйЕi виIшати на пiльговий проliц автомобЬним
тр. rспортом окремим катепорiям громадян> КЕКВ 2730 - 1,85 тис.грн.;
1 5 1 З l 60 <Оздоровлення та вiдпочинок
дiтей (KpiM змодiв з оздоровлення
здiйсt{юютюя
за pa,x},IJoK коплгiв на оздоровленн.' громадянлi
дiтей,шо
пострах(даJIи внаслiдок Чорнобиrrьськоi катастофи) KEI<B 27З0 - 8,0 тис.rрн.

2. Фiнансовому управлiнню райдержадмiнiстрацii враryвати пiд

час
пiдгоювки проеrry рiшення райокноi ради (Про вЕесення змiн до рiшеrrня
районноТ ради вiд 2З rрумя 2016 року Л! l24 <dlpo районний бюджет на
2017 рiю рзподiл зазначених субвенцiй з сiльських бюдкетiв, затвердrкений
д:лним розпоряджепrям.
3. Коrrгроль за виконаIпuIм даriого розпоряджеЕIU{ покластп на першою
застуflяика голови райоrrноi державпоi адмiнiстрацii Нестерова С-А.

Першпй засryпппк головп
районноi державноi адмiвiстрацii

с.нЕстЕров

