
 
МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 
 18 .10.2019                                                                                             № 172 
 
 

Про виділення  коштів субвенції 
з державного бюджету місцевим  
бюджетам на 2019 рік 
 
          Відповідно  до  пункту 7 статті 108 Бюджетного кодексу України, статей  
6, 13, 18   Закону  України    «Про   місцеві  державні адміністрації», статті 43 
закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 3, 10 
Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада  2017 року № 877 (в 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 
616), беручи до уваги розпорядження голови райдержадміністрації від 17 
жовтня 2019 року № 171 « Про виплату грошової компенсації»: 
         1. Збільшити доходну частину загального  фонду  районного бюджету по 
ККДБ 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 1306464  (один 
мільйон триста шість тисяч  чотириста шістдесят чотири) гривні. 

2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду районного бюджету 
по КПКВК 0816083 «Проектні, будівельно – ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей – сиріт, осіб з їх числа» 
КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню» на суму 1306464  (один 
мільйон триста шість тисяч  чотириста шістдесят чотири) гривні. 

3. Фінансовому   управлінню райдержадміністрації (Синяговська М.Б.) 
внести зміни  до річного та помісячного  розпису  асигнувань  районного 
бюджету.  
       4. Дані зміни до районного бюджету затвердити на сесії районної ради. 
 
   Виконувач обов’язків 
голови районної державної 
            адміністрації                                                                         В.ФЕСЕНКО 
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