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ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

Про внесення змін до
бюджетних призначень

Відповідно до пункту з статей 13 та 18 Закону України «Про місцеві,
державні адміністрації» від 09.04.1999, згідно рішення сесії Запорізької
районної ради від 28.12.2010 №42 «Про делегування повноважень районної
ради районній державній адміністрації», згідно пункту 14 рішення сесії
Запорізької районної ради від 23.12.2016 №4 «Про районний бюджет на 2017
рік» зі змінами та доповненнями, розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 23.02.2017 №74 «Про перерозподіл субвенції з державного
бюджету на 2017 рік»:
1. Зменшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету по
коду 41030800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот» на суму 139 863 грн. (Сто тридцять’
дев»ять тисяч вісімсот шістдесят три грн.).
2. Зменшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету

(головний розпорядник бюджетних коштів - управління соціального захисту
населення Запорізької райдержадміністрації) на суму 139 863 грн. (Сто
тридцять дев»ять тисяч вісімсот шістдесят три грн.) по КПКВК 1513011
«Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам,
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківшиною,
дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківшиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та

реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є
пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги».
3. Управлінню фінансів Запорізької райдержадміністрації провести
уточнення розпису доходів і видатків районного бюджету для фінансування
зазначених видатків.
4. Дане розпорядження винести на розгляд чергової сесії Запорізької
районної ради.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова райдержадміністрації
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