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Про розподіл субвенції
З метою забезпечення виконання Програми комплексного розвитку
території Львівської області на 2016-2020 роки (надалі - Програма),
затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 20.03.2016 № 148,
Уточнених напрямків використання коштів з обласного бюджету у 2018 році
(далі - Уточнені напрямки), затверджених головою Львівської обласної
державної адміністрації та головою Львівської обласної ради, відповідно до
п.11 рішення Львівської обласної ради від 21.12.2017 №576 «Про обласний
бюджет Львівської області на 2018 рік» враховуючи п. 14 рішення сесії
Городоцької районної ради від 20.12.2017 №414 «Про районний бюджет
Городоцького району на 2018 рік», керуючись ст.18 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»
1.
Із виділеної субвенції за загальним фондом обласного бюджету
на 2018 рік на виконання Уточнених напрямків в сумі 158 000,00 (сто
п’ятдесят вісім тисяч, 00 коп.) гривень з метою цільового використання
коштів з обласного бюджету здійснити розподіл субвенції сільським
бюджетам згідно з додатком 1.
2.
Із виділеної субвенції за спеціальним фондом обласного бюджету
на 2018 рік на виконання Уточнених напрямків в сумі 565 885,00
(п’ятсот шістдесят п’ять тисяч вісімсот вісімдесят п’ять, 00 копійок) гривень з
метою цільового використання коштів з обласного бюджету здійснити
розподіл субвенції сільським бюджетам згідно з додатком 2.
3.
Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Т.Харович),
сільським головам внести зміни по кошторисних призначеннях, відповідно до
п. п. 1 ,2 даного розпорядження та подати на затвердження черговою сесією
районної ради.
4.
Сільським головам Грімненської сільської ради (Дідик О.),
Повітнянської сільської ради (Павлишин М.), Керницької сільської ради
(Артим В.), Речичанської сільської ради (Цапок П.), Дубаневицької сільської
ради (Іванів Г.), Братковицької сільської ради (Стасів О.), Угрівської сільської
ради (Живчин О.), Бучалівської сільської ради (Кузбит О.), Суховільської
сільської ради (Торба А.), Галичанівської сільської ради (Карапінка О.),

Добрянської сільської ради (Пронько Я.), Родатицької сільської ради
(Островський С.), Міланської сільської ради (Миндик В.) забезпечити цільове
використання коштів субвенцій.
5.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови районної д ер ж авд вг^^й с^р ац ії І. Ковальчука.
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Додаток 1
до розпорядження голови Городоцької
районної державної адміністрації
від М ,
№ 3 4 9

Розподіл
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам
за загальним фондом на 2018 рік

№
з/п

Вид бюджету

(тис.грн.)
Інші субвенції з місцевого бюджету
КПКВК371 9770 КФ К0180
Виготовлення
Виготовлення
землевпорядної
містобудівної
документації
документації

1.

с. Грімне

38,00

2.

с. Повітно

30,00

3.

с. Артищів

20,00

4.

с. Лісновичі

20,00

5.

с. Дубаневичі

40,00

6.

с. Мшана

Разом: 158,00
Перший заступник голови
районної державної адміністрації

20,00

138,00

20,00

І.Ковальчук

Додаток 2
до розпорядження голови Городоцької
районної державної адміністрації
від /
94. й о и № 5 чз

Розподіл
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам
за спеціальним фондом на 2018 рік

№
з/п

Вид бюджету

(тис.грн.)
Інші субвенції з місцевого бюджету
КПКВК 3719770 КФ К0180
Проведення
Проведення
інвентаризації нормативно грошової
земель
оцінки земель
60,00
36,0770

1.

с. Братковичі

2.

с. Сто ділки

40,00

3.

с. Бучали

100,00

4.

с. Суховоля

100,00

5.

с. Дроздовичі

6.

с. Грімне

10,00

7.

45,00

8.

с. Добряни,
с. Бар,
с. Підмогилка,
с. Милятин
с. Бучали, с. Катериничі

9.

с. Родатичі

20,00

42,6470
16,8640

21,00

10 с. Речичани

27,2970

11. с. Мавковичі, с. Артиців,
с. Велика Калинка,
с. Керниця

Разом: 565,885
Перший заступник голови
районної державної адміністрації

47,00

300,00

Аґр

265,885

І.Ковальчук

