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Про затвердженrrя розподirry
субвенцiй з сirтьських бюджетiв

Вiдповiдно до рiшень Вiльшанськоi селищноi ради вiд 08 вересня
2017 року Nэ 265, Вiвсяникiвськоi сЬсько1 ради вй 22 вересвя 2017 року
Nч 62, КуцобмкiвськоТ сiльськоi ради вiд l8 вересrrя 2017 року Nч l38,
CTaHxryBaTcbKoi сiльськоi ради вiд lб серrпrя 2017 року Nч 78, Сухоташлицькоi
сiльськоi ради вiд 22 вересня 2017 року Jtb 1l l та пунrry 14 рiшенвя районноi
ради вiд 23 гр}дня 2016 роr7 Nз 124 <Про райоrтнrаi бюджет на 20l7 piKr>:
1. Затвердити розподiл субвенчiй з сйьськrтх бюджетiв до районвого

бюджеry Вiльшаяського району на 20l 7 piK за дохода,rи по кодах:

по загальному фонду бюджеry:
41030300 <Субвенцiя на у.тримання об'екгiв спiльного користування чи
лiквiдацiю наслiдкiв дiяrъностi й'екгiв спiльного корисryвання>
l09,4 тис.грн.;
41035000 <Iнша субвенцiя> - 84,3 тис.грн.;
за видаткilми загальною фонду по

l0l1020 <Надання

КIIКВК:

загальноТ середньоi освiги зага-itьноосвiтнiми
навчаJIьнимlt закладами (в т.ч. школа - дитячий садок, irrтернат лри школi),
спецiалiзованими rrlколzlми, лiцеями, гiмназiями, колегilиами)) на с}му
74,3 тис.грн., у тому числi:
КЕКВ 22l0 <Предмети, матерiали, обладнання та iHBerrTap>> - 70,7тис.грн.;
КЕКВ 2230 <Продукти харчування) - 3,6 тис.грн.;

0З13131 <d{ешри софальних слl.жб для ciM'i', дiтей

l0,0 тис.грн., у тому числi:

КЕКВ 2l l i <Заробiтна плато - 8, l 96 тис-грн.;
КЕКВ2120 (НарахуванIlя на olurary працЬ> _ 1,804 тис.грн.;

та молодЬ

-

0312010 <Багатопрофirъва стацiонарна мед4Iна допомога населенню> 10,4 тис.грн.:
КЕКВ 2282 <<OKpeMi заходи ло ралiзацii державних (регiона.rrьних)
програм, не вiднесевi до заходiв розвлтгку> - 10,4 тис.грн.;

03l2l80 <Первинна медико-санiтарна допомого> - 99,0 тис,rрн.:
КЕКВ 2282 <OKpeMi захоли rro реалiзацiТ держirвких фегiона.пьrтпк)

прогрzrм, не вiднесенi до заходiв розвитkJD - 99,0 тис.fрн.

2. Фiнансовому

управriнrтю райдержадмiнiстрацii врахувати пiд час
пiдготовки проекцr рiшення райоrтноi ради (Про Bнeceнlur змiЕ до рiшення
районноТ ради вiд 23 грулня 2016 року Nч l24 <Про районний бюджет на
2017 рiюl розподiл зазначених субвенцiй з сiльських бюджетiв, затвердкений
даним розпорядженням.

3- КонT роль за виконанням даною розпорядження поклас-ги на першого
заступника юлови районrrоi державноТ адмiнiстрацii Нестерова С.А-

Перший засцrпппк головн
райоrrпоi державноi адмiпiсцrацii

с.ЕЕстЕров

