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Про розподіл субвенції
Відповідно до розпоряджень голови Львівської облдержадміністрації
від з серпня 2015 року № 386/0/5-15 «Про виділення коштів», від 7 серпня 2015 р.
№ 398/0/5-15 «Про зміну розпорядника коштів», рішення сесії Балицької сільської
ради від 24 дипня 2015 року № 8 «Про внесення змін до сільського бюджету
Балицької сільської ради на 2015 рік по загальному та спеціальному фонду» та
рішення сесії районної ради від 23.01.2015 р. № З «Про районний бюджет
Мостиського району на 2015 рік»:
1.
Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за
рахунок субвенцій з обласного бюджету (код доходу 410350):
1.1. На суму 39000,00 гривень на виконання заходів Програми розроблення
містобудівної документації у Львівській області на 2011-2015 ;
1.2. На суму 23500,00 гривень на виконання заходів Програми розвитку
освіти Львівщини на 2013-2016 роки;
1.3. На суму 425648,00 гривень за рахунок іншої субвенції від Балицької
сільської ради для проведення капітального ремонту Балицького НВК і поточного
ремонту фельдшерсько-акушерськрго пункту с. Баличі.
2. Збільшити дохідну частину спеціального фонду районного бюджету за
рахунок субвенції з обласного бюджету в сумі 17900,00 гривень на виконання
заходів Програми розвитку освіти Львівш;ини на 2013-2016 роки (код доходу
410350).
3. Виділити кошти із загального фонду районного бюджету:
3.1. Субвенцію Малнівськоволянській сільській раді на виконання заходів
Програми розроблення містобудівної документації в сумі 39000,00 гривень (код
видатків 250380 КЕКВ 2620) за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету;
3.2. Відділу освіти райдержадміністрації в сумі 23500,00 гривень (кошти, що
передаються із загального фонду до бюджету розвитку) для створення центрів
військово-патріотичного виховання у загально-освітніх навчальних закладах (КФК
070201 КЕКВ 3110) за рахунок субвенції з обласного бюджету;
3.3. Відділу освіти райдержадміністрації в сумі 334334,0 гривень (кошти, що
передаються із загального фонду до бюджету розвитку) для проведення капітального
ремонту Балицького НВК (КФК07О2О1 КЕКВ 3132) за рахунок іншої субвенції від
Балицької сільської ради;
3.4. Мостиській КЦРЛ в сумі 91314,00 гривень для проведення поточного
ремонту фельдшерсько-акушерського пункту с.Баличі (КФК 080600 КЕКВ 2110
33600,00 гривень, КЕКВ 2120 11714,00 гривень, КЕКВ 2210 46000,00 гривень) ) за
рахунок іншої субвенції від Балицької сільської ради;

4. Виділити кошти з спеціального фонду районного бюджету відділу освіти
райдержадміністрації в сумі 17900,00 гривень для придбання навчальних підручників
«Християнська етика» і «Мойсей українського духа» (КФК 070201 КЕКВ 3110) за
рахунок субвенції з обласного бюджету.
5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (І. Мазур) внести зміни до
показників районного бюджету на 2015 рік.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

м

Голова районної
державної адміністрації <;

М.М. Мартин

