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Про розподiл субвенцii з дерrкавного бюджеrу
мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо
соцiально-економiчного розвитку окремих
територiй

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украi'ки вiд 06 rпотою
2012 року N9 106 (dlpo затвердження Порялку та умов наданнr{ сфвеIrцii з
державIrого бюлжеry мiсцевим бюджета.tл на здiйснення заходiв щодо
соцiально-економiчною розвитку oKpeMID( територiй>, розпоряджень Кабiнегу
Мiнiсгрiв Украi'ни вiд 12 rпtпня 2017 року }l! 4б3_р та вiд 19 птrпrя 2017 року
Nл 484_р <.Щеякi пrтганrrя розподirry у 2017 роцi сфвенцii з державного бюджету
мiсцевим бюджетшr па здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного
розвитку окр€мю( територiй>, розпорядженIUl голови обласноi державноi
адмiнiстрацii вiд 01 серпня 2017 року Nч 380-р <dlpo органiзацiю виконання в
областi розпорядкень Кабiнеry MiHicTpiB Украi'ни вiд 12 липня 2017 року
Nl 463_р та вiд 19 липня 2017 року Nч 484_р>, пiдтгуrкry 3 rщпсту 14 рiшення
районноi р4ди вiд 23 грудня 20lб року fiэ 124 <Про районний бюджет на
постiйноi KoMiciT райопноi ради з пптань бюджеry,
в.пасностi,
iнвестицiйноi
фiнансiв,
дiяльностi та приватизацii (рiшення вiд
09 серппя 20 1 7 року Nл 89):
20 l 7 рiюr та за погодженням

1. Затвердити розподй субвенцiТ з державного бюджету
бюдкетам на здiйснення зжодiв щодо соцiально-економiчного
окремих територiй:

за доходами

мiсцевпм
розвитку

по коду 41034500 <<Сфвенцii з
бюджету мiсцевим бюджетам на здiйсЕення заходiв щодо
спефаrtьного фонду

державнопо
соцiаьно-економiчною розвитrсу окремих териmрiй> у cyMi 16б7,3 тис.грн.;
за видатка}lи спецiаьною фонду за юловним розпорядником коrп.гiв
районного бюджеry вiддi;ry освiти районноi державяоi адuiнiстрацii у cylti
1667,3 тис.грн.:

2

по KI]KBK 10ll020

<d:Iадання зага:rьноi середrьоi освiти
загальноосвiтнiми навчаJIьIIими закпадами (в т.ч. rrrколою-дитrчим садком,
iHTepHaToM при школi), спецiапiзовшrими школами, лiцеями, гiмназiями,
колегiумами> КЕКВ 3132 <Капiтапьний рмонт iнших об'екгЬ> - 732,3 тис.грн.;

по КПКВК

1011090 (ФIадаIrня позаrпкiльноi освiти позаrrrкiльним
закJrадам освiти, заходи iз позалrкiльноi роботи з дiтьмр КЕКВ 3132
<d(апiтальнrлl peMorTT ilrших об'екгiв) - 935,0 тис.грЕ.-

2. Вiддirry освiти районноi державпоТ адrriнiстрацii забезпечити:

цiльове та ефекгивне використанЕя копrгiв субвенцii з держ:rвноrо
бюджету та коштiв передбачешо< д;rя вiдповiдного спiвфiпансування по
об'екtах;
надання щомiсяця до 02 числа мiсяця. наступного за звiтним перiодом
фiнансовому управлiпЕю pйorTHoi державноТ ад.-riнiстрацii iнформацiю про
використанIш коlггiв субвенцii
державного бюджету та вiдповiдвого
спiвфiнансування у розрiзi об'еггiв.

з
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3. Управrriнню ЩКСУ
Вiльшанському районi надаватrt щомiсячно до
02 числа йсяця, Еасцдпrою за звiтним тrерiодом, першому заступнику головп

райдержадмiнiстацii Несгерову С.А. та фiнансовому управлiЕшо районноi
дерхавноТ адмiнiстрацii iнфрмацЬ про використ.!ння коштiв субвенцiТ з
державного бюдкегу та вiдповiдного спiвфiнансування у розрiзi об'екгiв i
змодiв.
4. Фiнансовому управлiлrшо районноi державноi адмiнiстрацiТ подати дане
розпоряджеrтrrя районнй радi на затвердження.

5. Контроль за викоЕаIlням даного [юзпоряджеI I покJftюти на п€ршоm
зlюryпника юлови районноi державноi адмiнiстрацii Нестерова С.А.

Перший засцlпнliк головп
раf, оншоi дерлсавноi

адмiпiсграцii

с.нЕстЕров

