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Про вяесення змiн до обсягiв субвенлi'j
з державrrого бюджеry мiсчевим бюджегам
на наданвя пiльг, субсидiй i допомог населеltню

Вiдповiдно до розпорядження голови облдержадплiнiстрацii вiд 2З rковтrrя
20l? року J$ 540-р {(Про внесенt{я змiн до обсягiв субвенчii з державного
бюджету мiсцевим бюджетам на надаrня пiльг, субсидiй i допомог насеJlенню),
пункry 14 рiшенrrя Вiльшанськоi районноi ради вiд 23 грудвя 20lб року Л! 124
<<Про

районяий бюджет на 2017

pio

(iз змiнами):

Вrrести змiни до обсягiв субвенцii з державчого бюджеry мiсцевим
бюджетам на наданrtя пiльг, сфсидiй i допомог }iаселеЕню на o llal)1.

елеrrроевергii', природного газу. посJIуг тепло-, водолостачання i
водовiдведення, квартирноi плати (утримання бупuнкtв i спорlл та
лрибудинкови-х територiй), вивезення побутового сйтгя та рiдких нечистот,
збiльшивши rra суму 10500,00 грн. (додасться).

2. Внести змiни до обсягiв субвенцiТ з дерх(авяого бюджеry мiсцевим
бюджетам на надання пiльг та;китлових субсидiй яаселенню на аридбання
твердого та рiдкого пiчного побlтового паIива i скрапленого газу! зменшивши
на суму 1409200,00 грч. (.поласться).

3.

Фiнансовому управлiяню райдержадмiяiстрачii додати

дане
розпорядхення райоrrнiй радi на подальше кrтверджеЕrя та врахувати пiд час
пiдготовки проекry рiшенrя районноТ ради про внесення змiн до районноло
бюджеry ка 2017 piK.

4. Коцтро.ць за виконанпям даного розпорядження цоrLцасти на першоIо
заступника юлови райоцrrоi державноi адмiнir;rрацiТ С.Нестерова.
Першuй засryпнпк головц
районноi державноi адмiнiстрацii

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядженtrя rюлови

Вiльшанськоi рйонноi
державноi адмiнiстрацil
25 жовтня 20l 7 Nэ 239-р

до обсягiв субвеrtцii

змIни

бюджеry мiсчевим бюджgrам на
надання пiльг та житловrтх субсидiй населенню на оплаry електроснергi1',
природного Iазу, послуг TeIUro-, водопостачацня 1 водовцведенfijr, квартирноl
плати (1тримання булинкiв i споруд та прибудинкових територiй),
вивезеrrня побутового смiття та рiдк}tх нечистOr
з державlrого

(грн)

Nс
з/п

кдкпквк

ЗбЬшити обсяг
4l0з080о

Доходп
Видаткl
l

з0!6
Усього по райоrrу

l0500,00

10fl0,00

субвенuiТ

ЗАТВЕРДКЕНО
Розrrоряд.lкенrrя tюлови
ВiльшалrськоТ районноi

лержавноi адмiнiстрацii
25 жовтня 2017 JЁ 239-р

змIЕи

бюлжеry мiсцевим бюджетам
на ваданrrя лiльг та;китловпх субсвдiй населенню на придбаяня
твердого ,га рцкого лiчного лобутового пыtява i скраплецого mзу

до обсягiв субвенцii

з державноm

(грн.)
Nlr

зlп

кдкпквк
Доходп

l.

Змеrтшlлти

бсяг

субвенцiТ

41031000

Впдаткп
3021

921 13,00

б495,00
3784,00

4.

зOzz
зOzз
з024

5.

з1,125

з4330,00

6.

3026

l09955l,00

Усього по раfiону

1,ю9200,шi

з.

