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Про розподіл субвенцій
та внесення змін
Відповідно до от. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 06.06.2017 № 498/0/5-17
«Про реалізацію Програми компенсації перевізникам за пільговий проїзд окремих
категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом у Львівській області
на 2017 рік», від 02.06.2017 № 488/0/5-17 «Про розподіл субвенції з державного
бюджету», рішення сесії Тщенецької сільської ради від 11.05.2017 № 15 «Про надання
субвенції районному бюджету», рішення сесії Гостинцівської сільської ради від
19.05.2017 № 2 «Про внесення змін до загального фонду сільського бюджету»,
рішення сесії Мостиської міської ради від 17.05.2017 № 7 «Про внесення змін до
показників бюджету Мостиської ОТГ на 2017 рік», керуючись пунктом 12 рішення
Мостиської районної ради від 10.01.2017 № 11 «Про уточнений районний бюджет
Мостиського району на 2017 рік»:
1. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету в сумі
337500,00 гривень за рахунок одержаної субвенції з обласного та сільських бюджетів
(код доходу 410350), медичну субвенцію в сумі 10000,00 гривень (код доходу
410342)за рахунок одержаної медичної субвенції від Мостиської міської ради.
2. Зменшити дохідну частину загального фонду районного бюджету в сумі
9913000,00 гривень за рахунок зменшення субвенції з державного бюджету (код
доходу 410308).
3. Виділити кошти із загального фонду районного бюджету за рахунок іншої
субвенції:
3.1. Райдержадміністрації в сумі 10000,00 гривень Мостиській комунальній
центральній районній лікарні для відшкодування пільгових рецептів хворим на
онкологічні захворювання (код ТПКВКМБ 2010 КЕКВ 2282) за рахунок медичної
субвенції з Мостиського міського бюджету.
3.2. Відділу культури і туризму райдержадміністрації в сумі 5000,00 гривень
для оплати послуг щодо проведення міжнародного заходу в с. Пікуличі РП і
райдержадміністрації в сумі 5000,00 гривень для оплати послуг з проведення заходу
по міжнародних транскордонних ігор в РП (код ТПКВКМБ 4200 КЕКВ 2282) за
рахунок субвенції Тщенецької сільської ради.
3.3. Відділу освіти райдержадміністрації в сумі 11000,00 гривень для придбання
матеріалів та оргтехніки загальноосвітнім школам на території Гостинцівської
сільської ради (код ТПКВКМ 1020 КЕКВ 2210) за рахунок одержаної субвенції.
3.4. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації в сумі
316500,00 гривень для відшкодування компенсації перевізникам за пільговий проїзд
окремих категорій громадян автомобільним транспортом (код ТПКВКМБ 3035 КЕКВ
2610) за рахунок субвенції з обласного бюджету.

4. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Б. Гачак)
зменшити видатки в сумі 9913000,00 гривень (код ТПКВКМБ 1513016 КЕКВ 2730 на
суму 3125278,18 гри., код ТПКВКМБ 1513015 КЕКВ 2730 - 343100,02 гри., код
ТПКВКМБ 1513014 КЕКВ 2730 - 517510,15 гри., код ТПКВКМБ 1513013 ІСЕКВ
2730 - 191532,69 гри., код ТПКВКМБ 1513012 КЕКВ 2730 - 417186,93 грн., код
ТПКВКМБ 1513011 КЕКВ 2730 - 5318392,03 грн.) за рахунок зменшення субвенції з
державного бюджету.
5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (М. Фартух) внести зміни до
показників районного бюджету на 2017 рік.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації Голуб Н. І.
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