УКРАЇНА

МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
9 грудня 2014

Мостиська

№

4І4

Про розподіл коштів
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада
2014 року № 1145-р "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених
Міністерству фінансів на 2014 рік", розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 4 грудня 2014 року № 674/0/5-14 «Про розподіл коштів»:
1. Затвердити розподіл бюджетних призначень загального фонду державного
бюджету в сумі 1200 (один мільйон двісті тисяч) гривень між одержувачами
бюджетних коштів для соціально-економічного розвитку окремих адміністративнотериторіальних одиниць,
будівництва, реконструкції та капітального ремонту
об'єктів згідно з додатком.
2. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної
адміністрації (Пачковська Ю. К.):
2.1. Включити одержувачів бюджетних коштів до мережі установ і організацій,
які отримують кошти з державного бюджету у 2014 році.
2.2. Перерахувати кошти загального фонду державного бюджету на
реєстраційні рахунки, відкриті в установленому законодавством порядку у
відповідних органах Державної казначейської служби України, відповідно до
пункту 1 цього розпорядження.
2.3. Забезпечити подання щомісяця до 2 числа до відділу фінансового
забезпечення апарату облдержадміністрації фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів у розрізі напрямів та об'єктів.
3. Керівникам установ - одержувачам бюджетних коштів забезпечити в
установленому законодавством порядку:
3.1. Цільове та ефективне використання виділених бюджетних коштів.
3.2. Складення та надання до відділу фінансово-господарського забезпечення
апарату райдержадміністрації фінансової і бюджетної звітності про використання
бюджетних коштів щомісячно до 1 числа.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника

М. М. Мартин

Додаток
до розпорядження голови
районої державної
адміністрації
« 9 » грудня 2014 № 4 І 4
Розподіл призначень
загального фонду державного бюджету між одержувачами бюджетних коштів
та перелік об'єктів, що фінансуються у 2014 році

№
Найменування
з/п одержувача бюджетних
коштів

Найменування об'єкту

(тис, грн.)
Сума
коштів

Реконструкція з добудовою
Відділ освіти Мостиської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів по
200,0
1
вул. Річній, 1 у с. Бортятин Мостиського
райдержадміністрації
району
Соціально-економічний розвиток Мостиського району - 1000,0 вт.ч.:
Капітальний ремонт будівлі
Мостиського дошкільного навчального
135,0
2 Мостиська міська рада
закладу по вул. 16 Липня, 9 (заміна
віконно-дверних конструкцій) (III черга)
Реконструкція даху Народного дому
Гостинцівська сільська
150,0
3
с. Гостинцеве
рада
Реконструкція Арламівськоволянської
65,0
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів з
Відділ освіти Мостиської
4
добудовою паливної
райдержадміністрації
Капітальний ремонт Боляновицької
204,55
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Капітальний ремонт Народного дому
Крисовицька сільська
350,0
5
с. Чишки Мостиського району
рада
Капітальний ремонт будівлі амбулаторії
Комунальна центральна
95,45
6
загальної практики сімейної медицини
районна лікарня
с. Малнів (І черга)
1200,00
РАЗОМ

Керівник апарату
райдержадміністрації

Н. І. Голуб

