ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
19.08.2019

м.Василівка

№ 282

Про виділення коштів з
резервного фонду
районного бюджету

Керуючись статтями 6,13,18,20 Закону України «Про місцеві державні
адміністарції», Порядком використання коштів резервного фонду бюджету,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415
«Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету»,
враховуючи протокол місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій від 23.07.2019 № 5 (позачерговий) та з метою
виконання першочергових (невідкладних) заходів щодо запобігання
виникнення надзвичайної ситуації на позамайданчикових мережах каналізації
від заводу БОМ до камери переключення в м. Дніпрорудне Василівського
району Запорізької області, відповідно до п. 11 рішення районної ради від
19.12.2018 № 2 «Про місцевий бюджет Василівського району на 2019 рік» (із
змінами та доповненнями), до протоколу засідання постійної комісії з питань
бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку від 19.08.2019 № 99
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1.
Управління фінансів районної державної адміністрації внести зміни
до розпису районного бюджету в частині виділення коштів з резервного фонду
районного бюджету в сумі 189687 грн. по головним розпорядникам коштів:
зменшити по КТКВК 37 Управління фінансів районної державної
адміністрації Василівського району по ТПКВКМБ 3718700 по КЕКВ 9000 на
суму 189687 грн.,
збільшити по КТКВК 02 Районна державна адміністрація Василівського
району ТПКВКМБ 0218110 по спеціальному фонду на суму 189687 грн., в тому
числі по КЕКВ 3210 на суму 189687 грн. (за рахунок передачі коштів із
загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)).
2.
Доповнити мережу головного розпорядника коштів – КТКВК 02
Районна державна адміністрація Василівського району, одержувачем коштів
КП «Облводоканал» ЗОР по КПКВК МБ 0218110.
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3.

Винести дане розпорядження на розгляд чергової сесії районної

ради.
4.
Рекомендувати керівнику КП «Облводоканал» ЗОР та міському
голові м. Дніпрорудне Коробову Ю.М. в триденний термін після завершення
першочергових (невідкладних) заходів щодо запобігання виникнення
надзвичайної ситуації на позамайданчикових мережах каналізації від заводу
БОМ до камери переключення в м. Дніпрорудне Василівського району
Запорізької області надати відділу економічного розвитку і торгівлі,
промисловості та розвитку інфраструктури райдержадміністрації звіт про
використання коштів резервного фонду районного бюджету.
5.

Контроль за виконанням даного розпорядження залишити за мною.

Перший заступник голови

Андрій ХОЛОША

