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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОНЕ{А ДЕРЖАВ НА АДМIНI СТРАIIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{ /arr/ м. Кам'янка-Бузька xn /!l,- -/ ( -----т

Про внесення змiн do показнuкiв
районноzо бюdнсеmу

Вiдповiдно до Закону Украiни кПро мiсцевi державнi адмiнiстраrlii),
рiшення ceciT Кам'янка-Бузькоi районноi ради вiд 2З.|2.20Iб Nчl 1 <Про районний
бюджет Кам'янка-Бузького району на 2017 рiю>, розпорядженнrI голови
Львiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 15.05.2017 Ns 3721015-\7 кПро
видiлення коштiв>>, листiв райдержадrлiнiстрацiТ вiд 22.05.2017 М l80|l02-2|,
вiддilry освiти райдержадмiнiстрацiТ вiд 31.05.2017 Nр01r-22l7З7: *

1. Збiльшити обсяг доходiв спецiального фонду районного бюджетуппо
КДК 41035000 <Iншi субвенцiЬ на суму 600 000,00 ( шiстсот тисяч ) гривень.

2. Збiльшити обсяг видаткiв спецiального фонду районного бюджеry
вiддiлry освiти райдержадмiнiстрацiТ за КПКВК 1016З30 <Проведення,
невiдкладних вiдновлюваних робiт, будiвництво та рекопструкцiя загаJIьноосвiтнiх
навч€Lльних закладiв> дJIя облаштуваншI спортивного майданчика з н€LIIивним
покриттям в м. Кам'янка-Бузька, вул. Незалежностi, 66 (територiя ЗОШ I-ШI
ступенiв Ns 1 м. Кам'янка-Бузька ) на суму 500 000,00 (п'ятсот тисяч ) гривень;

З. Збiльшити обсяг видаткiв сцецiального фонду районного бюджету
вiддiлry освiти райдержадмiнiстрацii за КIIКВК 1011020 <Надання загшrъноi
середньоТ освiти загальноосвiтнiпци навч€tльними закJIадами ( в т.ч. школою-
дитячим с2цком, iHTepHaToM при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями,
гiмназiями, колегi;rмамD) на суму 100000,00 (сто тисяч ) гривень, в т.ч.;

- дJuI облацттуваншI спортивного майданчика тренажерним обладнанням у
с. Великосiлки, вул. ЩентрЕtльна, 8 (територiя Великосiлкiвського НВК ЗОj I-1li
ступенiв - ДЗ ) - 50 000,00 (п'ятдесят тисяII ) гривень;

- дJuI облашryваншI спортивного маЙданrlика тренажерним обладнанням у
с. Сокiл, вул. Пiдгiрна, 5 (територiя Желдецького НВК (ЗОЗ I-II ст. - ДЗ)'"
50 000,00 (п'ятдесят тисяч ) гривень

4. Вiддiлу освiти райдержадмiнiстрацii (В.Ковта-по) забезпечити цiльове
використанЕrI коштiв субвенцii.

5. Управлiнню фiнансiв районноi державноТ адмiнiстрацii (Л.Барила)
внести вiдповiднi змiни до показникiв районного бюджету на 20|7 piK i
здiйснювати фi вання видаткiв з урах)rванням внесених змiн.

:ення затвердити на черговiй ceciT районноТ ради.
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