УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
2018

Городок

№

Про виділення кЬштів з
обласного бюджету на ремонт
комунальних доріг
Н а виконання розпорядж ення голови Л ьвівської облдерж адм іністрації від
13.04.2018 № 314/0/5-18 “П ро уточнення видатків на ремонт доріг” , відповідно
до ріш ення Г ородоцької районної ради від 20.12.2017 року № 414 „Про
районний бю дж ет Городоцького району на 2018 рік”, керую чись ст.18 Закону
У країни “П ро місцеві держ авні адм іністрації” :
1.В изначити головних розпорядників кош тів субвенції із загального фонду
обласного бю дж ету на будівництво, реконструкцію , ремонт та утримання доріг
комунальної власності
за К11КВК 3719730 К Т ІІК В К 9730 "С убвенція з
місцевого бю дж ету на ф інансове забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утрим ання автомобільних доріг загального користування місцевого
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах”
К Ф К 0180 КЕКВ 3220 “ Капітальні трансф ерти органам держ авного управління
інш их рівнів” в сумі 3650000 (три мільйони ш істсот п ’ятдесят
тисяч)
гривень, а саме: Городоцьку міську раду в сумі 1150000 (один мільйон сто
п ’ятдесят тисяч) гривень на “К апітальний ремонт м іської дороги по вул. Валова
м. Городок Л ьвівської області” ; Родатицьку сільську раду в сумі 1000000 (один
мільйон) гривень на "К апітальний ремонт дороги по вул. Залізнична в с.
Родатичі Г ородоцького району Л ьвівської області” ; Бартатівську сільську раду
в сумі 1000000 (один мільйон) гривень на ” К апітальний ремонт дороги
комунальної власності по вулиці Верхня в с. Бартагів Городоцького району
Л ьвівської області” ; Братковицьку сільську раду в сумі 500000 (п ’ятсот тисяч)
гривень на "К апітальний ремонт дороги по вул. Ц ентральна в с.Братковичі
Г ородоцького району Л ьвівської області” .
2.Ф інансовому управлінню райдерж адм іністрації (Т.Х арович), головним
розпорядникам кош тів, визначеним у п.1 розпорядж ення, провести зміни в
кош торисних призначеннях відповідних бю дж етів та подати для затвердження
на чергових сесіях відповідних рад.
3.Ф інансовому управлінню райдерж адм іністрації (Т.Х арович ). одержану
цільову субвенцію з обласного бю джету спрям увати відповідно до п.1
розпорядж ення.
4.Головним розпорядникам кош тів
забезпечити цільове використання
виділеної субвенції з обласного бюджету.

5.К онтроль за виконанням розпорядж ення покласти на перш ого заступника
голови райдерж адм іністрації І.Ковальчука.

Голова районної
державної адміністрації
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