УКРАЇНА
КІЦМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
оШ б&/иУ&1 2018 року

№

Про розподіл субвенції
з місцевих бюджетів
Керуючись частиною 2 статті 6, пунктом 2 статті 17, пунктом 4 статті
18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статтею 23
Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення сесій Ставчанської
сільської ради від 25.06.2018 № 200-21/18, Стрілецько-Кутської сільської ради
від 12.07.2018 № 598-21/2018, Брусницької сільської ради від 24.07.2018
№ 640-25/18, Кіцманської міської ради від 17.07.2018 № 188/7, від 16.08.2018
№ 199/8, враховуючи пункт 15 рішення XX сесії VII скликання районної ради
від 22 грудня 2017 № 336-20/17 «Про районний бюджет на 2018 рік»:
1. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету на
2018 рік в сумі 297850 грн. за рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів:
- Ставчанського сільського бюджету - 5950 грн.;
- Стрілецько-Кутського сільського бюджету - 261500 грн.;
- Брусницького сільського бюджету - 23600 грн.;
- Кіцманського міського бюджету - 6800 грн.
2. Збільшити
асигнування:

видаткову

частину

районного

бюджету,

а

саме

2.1. Районній державній адміністрації для центру первинної медикосанітарної допомоги на підключення послуги «Інтернет» в Ставчанській
АЗПСМ в сумі 950 грн.
2.2. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації по
загальному фонду в сумі 63600 грн., по спеціальному фонду - 226500 грн.
(шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду), в тому числі:
- на придбання морозильної камери та холодильника для СтрілецькоКутського ДНЗ - 18000 грн.;

- на поточний ремонт пічок та водостічних труб (30000 грн.) та
капітальний ремонт приміщення (група «Сонечко») (95000 грн.) СтрілецькоКутського дитячого садка - 125000 грн.;
- на придбання меблів в класну кімнату (15000 грн.), мультимедійної
дотики та мультимедійного проектора (48500 грн.) для Стрілецько-Кутського
ЗНЗ І-ІІІ ст. - 63500 грн.;
- на придбання водяного насосу та кухонного інвентарю (10000 грн.),
мультимедійної дошки та мультимедійного проектора (45000 грн.) для
Ревнянського ЗНЗ І ст. - 55000 грн.;
- на поточний ремонт школи (ремонт підлоги) Зеленівського ЗНЗ І-ІІ ст.
- 3600 грн.;
- на капітальний ремонт хімічного кабінету Брусницького ЗНЗ І-ІІІ ст. 20000 грн.;
- на придбання будівельних матеріалів для Ставчанського ЗНЗ І-ІІІ ст. 5000 грн.

2.3.
Відділу культури, національностей та релігій райдержадміністра
на проведення технічного обстеження з метою проведення капітального
ремонту клубу с. Суховерхів в сумі 6800 грн.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Курилюк Г.І.) внести
зміни до розпису доходів та видатків районного бюджету, підготувати
відповідні зміни в додатки № 1, 2 до рішення XX сесії VII скликання районної
ради від 22 грудня 2017 № 336-20/17 «Про районний бюджет на 2018 рік» та
винести на затвердження чергової сесії районної ради.
4. КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Заліщук М.М.),
відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
(Николайчук
І.Т.),
відділу
культури,
національностей
та
релігій
райдержадміністрації (Тощук О.Д.) забезпечити цільове використання
виділених коштів.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. голови районної
державної адміністрації

