розпорядltЕння

голови вlльшАнськоi рАЙонноi лp?t{ABHoi АдмIнIстрАцIi
кlровогрАдськоi оБлАстI
ш

292_р

Про rатв€р&l€нlrя
рзподiлу додаткового
обсяry медпчяоi оубЕвцii з державяого
бюджФу мiсцевим бюдкеmм нs 20l 7 piк

до

рзпорядrкеняя каб;вету Miяicтpiв Укратв! вjд
15 лисtопада 2017 рку ,1,6 821 р "Про розподiл нероlполiлеяич видаткiв
медичяоi субвеяцii дл, reрпторiй Донецькоi fr Лугs!ськоi обйсreй, Rа ,ш
органя дфжавяоi мади пшФф ве здiйснюютý або здiйснюlоть ве в
повному обся]i cвoi повновэrхення. ) 20l7 poUI", роrпорядження rcлоsи
Кiрвогродськоi обласяоi д€ржФ!оi адлliнiстрцii вiд 0l аудня 20j7 рку
N! бl2-р <Про рзподiл у 2017 tюцi окЁмц мiжбюджепц трsясфертiв з
держФвою бюджетуr. пункгу 14 рiшевяя районяоi радп вiд 23 грудяя
20lбрку N, 124 <Про райоявrй бюджет яа 2017 Pio та з поюджеяшм з
посгiйяою KoMicicю райоlшоi рми з пимЕь бюджfiу, Ф;яавсiв. власностi,
iввестrцiйноi дiшьнФi та привашзацi"l Фiшены вiд 13 грудш 2017 рку

вiдповiдно

N9 l20):

l.

Затврдrти розподiл додатковою обсягу медичяоi субвенцii

державвоm бюд)кегу мiсцев!м бюджетам у cyмi
4l0з42):

з
860,0 тис.грн. (код доходiв

за вlдаftrми

головному розпорлдrицу xoшiв райояЕою бюджеry
Вiльчlанськiй райоgнiй дерlхавяiй qдмiяiстрацii забезпечитя спрямування
додаткоюmобсrryмедичноiсубвевцii:
по КПКВК 0ЗI20l0 -БФюпрофiльна сгацiонарна vедиqа допочоm
ЕасыеяЕюD КЕКВ 2282 (oкpeмi заходr по р€алiзацii деркавних Фегiональвж)
прюФам, !е вiднФеяi до зýходiв розвIrп.р 685,45 пс-грв. (9роб;тяа mата 558,0 вс.гря,. лархуваяш на оDату плату _ t 27,45 ,яс,грп,);
по КIКВК 0Зl2]80 (Первпва м€дична допомоm яасел€нню> КЕК 2282
(oKpeмi заходи по рtалiзацii державцш (регiояальяг{) проrрам, яе вiдяесея;
до зЕ"\одiв рввятry> 174,55 пс.тн, (заробiтва плата 151,05тис,гря,,
ядрцrэання ia оплату працi _ 2З,5 пс.rрв_).

-

2,

Забвпечити спрrмуваняя додаковоm обсягу медичноi субвенцii за
призяаченням. Керiвнякам Вiлшдськоi цевтральяоi р@Йошоi лiк.ряi та
ком)нальноlо фдф/ (цент первипоi медико-салiтарноi доломоп"
првФя cвo{llacнi ро}рахуш i, випл.ти зарбimоi мап,

Фiямсовому уrрашiнню районяоi державноi адмiliсФацii подап даяе
ро}порядженш рбйоннiй радi н, подмьше тверджевя lд врбх}мти пь час
пiдготовхи rrроеrry pioIeHH, райошоi рад, про внесення зм;н до районяоm
бюджс.у на 2017 piк,
З.

4, Коmроль в виконаЕшм дsого розпорrдже!м пошФп яа першоrc
засгуп!ш юлови раЙояноi дер)кавноi адмiв;стацiТ Н€стерова С,А,

Пероtхf, ]rступff ff к го.tоьп
p.f, ошiоi дербвцоi rдмiнiсf
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