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Про уmочнення субвенцit з обласноzо
бюOмсеmу

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiii>,

рiшення сесii Кам'янка-БузькоТ районноi ради вiд 18.12.2018 J\Ьб <Про

районний бюджет Кам'янка-Бузького району на 20119 рiю>, розпорядження
голови Львiвсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 17.05.2019 Jф501/0l5-1r9

<Про видiлення коштiв>>, листа райдержадмiнiстрацii вiд 29.05.2019 М909/02-

1. Збiльшити обсяг доходiв спецiального фонду районного бюджету по
КБКД 41053900 <<Iншi субвенцii з мiсцевого бюджеry) на суму 840000,00
(BiciMcoT сорок) тисяч гривенъ.

2. Збiльшити обсяг видаткiв спецiального фо"ду районного бюджету

райдержадмiнiстрацii за КПКВК 0219770 <Iншi субвенцii з мiсцевого бюджету)

для Новояричiвськоi облаштуваншI майданчикадля новояричlвсько1 селищноr ради на оолаштуваншI спортивного маиданI
зi штуrним (трав'яним) покриттям в смт. Новий Яричiв, вул.Незалежностi
суму 700 000,00 (ciMcoT тисяч ) гривень.

З. Збiльшити обсяг видаткiв спецiального фо"ду районного бюджету
вiддirry освiти райдержадмiнiстрацii за КПКВК 0611020 <<Надання загалъноi
середньоi освiти загапьноосвiтнiми навчаlrъними закладами ( в т.ч. школою-
дитячим садком, iHTepHaToM при школi), спецiа-гriзованими школами, лiцеями,
гiмназiями, колегiумамD) на суму 140000,00 (сто сорок тисяч ) гривень, в т.ч.:

- для облаштування спортивного майданчика тренажерним обладнанням

у c.PeMeHiB, вул. Незалежностi,2З (територiя ЗОЗ I-III ст. c.PeMeHiB ) - 70 000,00
(сiмдесят тисяч) гривень;

- для облаштуваннrI спортивного майданчика тренажерним обладнаннrIм

у с. Стрептiв, вул. 1 Грудня,1 (територiя Стрептiвського НВК НВК (ЗНЗ I-II ст.

2|:

- ШЗ) - 70 000,00 (сiмдесят тисяч ) гривень.



4, Селищному головi Новояричiвськоi селищноТ рали
начаJIьнику вiддiлry освiти райдержадмiнiстрацiТ (В.Ковтало)

цiльове використання коштiв субвенцii.
5. Управлiнню фiнансiв районноi державноi адмiнiстрацii (Л.Барила)

внести вiдповiднi змiни до показникiв районного бюджету на 2019 piK i
здiйснювати фiнансування видаткiв з урахуванням внесених змiн.

" 6. Щане розпорядженIuI затвердити на черговiй сесii районноi ради.
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого

заступника голови iнiстрацii А.Вашкiвсъкого 
"

Голова В.Кирилич

(Р.Кулик),
забезпечити
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