УКРАЇНА

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

22.082018

№ 299

Про виділення коштів з
резервного фонду районного
бюджету

Керуючись Порядком використання коштів резервного фонду бюджету,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415
«Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету»,
п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 № 1003 «Про
затвердження Порядку відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої
особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин або
у звʼязку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації особливо небезпечних
(карантинних) хвороб», враховуючи протокол комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол № 11 від 07.08.2018) та
з метою відшкодування збитків потерпілим особам, які постраждали внаслідок
надзвичайної ситуації пов’язаної зі спалахом африканської чуми свиней на
території села Приморське Василівського району Запорізької області, відповідно
до п.15 рішення районної ради від 20.12.2017 № 3 «Про районний бюджет на
2018 рік (із змінами та доповненнями)», до протоколу засідання постійної комісії
з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку від 20 серпня
2018 № 78
ЗОБОВʼЯЗУЮ:
1. Управлінню фінансів районної державної адміністрації внести зміни
до розпису районного бюджету в частині виділення коштів з резервного фонду
районного бюджету в сумі 176130,00 грн. по головним розпорядникам коштів:
зменшити по КТКВК 37 Управління фінансів районної державної
адміністрації Василівського району по КПКВКМБ 3718700 по КЕКВ 9000 на
суму 176130,00 грн.,
збільшити по КТКВК 24 Відділ аргопромислового розвитку
райдержадміністрації Василівського району КПКВКМБ 2418110 по загальному
фонду на суму 176130,00 грн., в тому числі по КЕКВ 2730 на суму 176130,00
грн.
2. Винести дане розпорядження на розгляд чергової сесії районної ради.
3. Начальнику відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації
Самойленку В.В. в триденний термін, після відшкодування збитків потерпілим
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особам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації пов’язаної зі
спалахом африканської чуми свиней на території села Приморське
Василівського району Запорізької області, надати управлінню економічного
розвитку і торгівлі, промисловості та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації звіт про використання коштів резервного фонду
районного бюджету.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Холошу А.І.

Голова

В. КОШЕЛЕНКО

