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Про розподй сгsбiлiзацiйноi
дФацii з державного бюджеry

Вiдповiдно до поfiаяови Кабiвету MiHicTpiB Украiя! вiд 16 вер€сня
20i 5 роr/ Лs 727 <Деrкi пптаяl0 стабiлiзаdйноi дотацii з державяою бюддету
мiсцевим бюдж.tамD, з урдуцsш зм;н, внеселfiх лосlдновою Кабiнgrу
MiHicTpiB Украiни вй ls листопада 2017 року Ns 87З, ротlор,д)*е!ня юлов!
блrcяоi дерхавноi адмiяiсФацii вiд 0l грудня 2017 року л, бl2-р <Пр
рзподiл у 2017 роцi окрем},( мiжбюджетял( тансфрdв з державвогý
бюджеry>, луяюу 14 рiц]евня районноi рФд! вiд 23 грудяi 20lб року Л, l24
<Про районний бюджет на 2017 piD m за поmджеt{нлм з посriйною *омiсiф
рдйоfiноi ради l п п4ь бюджет} , фiнансiв. ме нос гi, iH веФи цiйноi J isльностi
та привапзацiТ Фi:лешrя вй l З грудш 2017 poiy Ns l20):
1, Ътвердmи рзподiл сгабйiзацiйноi дотацii з державяого бюдхеry
мiсцевим бюджетам у cyмi бф,0 тис,грв, (код доходiв 410206) м;ж головними
розпорrдяшши коrцтiв район!оrc бюджету, а самеi
вiддй освiти tвйдер)ццмiяiстацii:

по кIIквк l0ll020 "надаяш бшьнот сtр€дньоi освilи jaшbнo-

освiтffiми !Фчальялми замадши (в т-ч. щкола_дипчий садок, iнTepнat при
школj). спеuiшiзомяими шкоlэilи, лiцелvи, riмна,]iями, колеriучши"
5З,0l5 mс,грн., у тому сислi:

КЕКВ 2111 dsробiпа плата)) - 4З,450 тис.грн.;
КЕКВ 2120 (Нарахуваям яа оILпаry працi> _ 9,565 тис.грн.;

райояяа дер).(авна адмiнiстрацir: по КПкВкl
0Зl20l0 <БагатопроФiльяа стацiонарiа медвяа допомоm вФФеяm>
КВКВ 2282 (oкpeмi заходи по р€шiшrii державних (регiональних) проФам, не
BhнeceEi до зцодiв розвитк)D - 206,305 тrс.гря.; (180,t _ ошата Фепро€яергiii
|9,9 _ оплага iяlлих еверювосiЬ; 5,0 м€дикаirеяти та перев'язувапьsi
матерiмиi l,ЗOs - виштs певсiй j допомог,);

-

0'1 l 2

]

80 (Первqqна мелвко-.ан iталва попомота,:

по ]агаrtьяому фов,ry: кЕкв 2282 <olтtмi з&\оди ло реалiзацii
дтжаьнл lрегiондьни\' пtrюгрsм. яе вiднесенI до lа\одiв р]виlý72,0Е0 тис,гря, (оплаЕ €лекrроенерПi

_

50,0);

0llJIи

.]абФпечення соUiшь ичи посл)mми Ф чkuеч про)|'иванllя
грмадян, якi яе здатнi до самообслуговум!ш у зв'язку з похилим BiKoM,
чворобою. iншiднiсrc" I82.0 lис.ан,.} том) чисqi:
КЕКВ 2l1l(зар.бilяа !хdlФ, - i:i9,0 lяc.l Pn.,
КЕКВ 2l20 <Нарцумяня на оплаry праuЬ' - ЗЗ,0 тис.тн.;
районва рада: по

дiяьнiстю> KEKB26l0

КПКВК 0l
- 30,0

<ШI

жод{, пов'rзмi

з е{ояомiчвою

тис,грв.i

вiддiл культr"r, т}"rзму

по KIIкBK 24l4l00

17500 <Iншi

Е

rтльryряоi спадuцнл райд€ржадмiнiстацii

я, дiтей) 55,0 пс,гр!,, у

КЕКВ 2] l l(Зарбiтяа плата, _ 4З.0 тrс.грв.,
КЕКВ 2l20 (Нарахумвпя на оплаry npallb) - l2j0 ти.,тя-:

)лравлiння соdмьяоm дUсry нэсепення рапдержадмiнiстраUjii
по KtIKBK l5ll202 "lидання фiнэнсовоi лцгриvп гроvадсьшv орlанl]ацtN

iншiдiв i

BeTepaHiB.
КЕКВ 2610 1,6 тис,гря,

Jiяльнiсlь ,кич ма. col]iалbH} (прrмовзнiФь,

2, Фjнаясовому,прашiнню рай!Ф)калriяiсграUii

врd\мп пiд

час

пiдrотовк, проекгу рiшеяя! районноi радй <Про вяес€няя змiн до рiшенн,
райоявоi ради вiд 2З грудш 20lб poKy.Ng l24 <Про райоffвпй бюджФ яа
20l 7

Pio

розподiл затвердr(.ний дан!м ро]порrдх.нням,

З. КовтрФь ъ виковавням даного рзпоряrження покласт! яа першого
заст)пяика голов! рЙояноi державяоi адмigiстацii Hecrepoв С,А.

Першtt з.сгупЕпr головх
р!йолDоi дср,rдв оi ддмiяiФр!цii
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