УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
” 0 2 "штм<і 2017 р.
Про уточнення" показників
районного бюджету на 2017 рік
Керуючись частиною 1 статті 41 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, частиною 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, постановою
Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року № 18 “Про затвердження Порядку
передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання
кредитів з бюджету” (зі змінами), пунктом 17 рішення позачергової XII сесії
Вижницької районної ради VII скликання від 10 січня 2017 року № 07-12/17 “Про
приведення районного бюджету на 2017 рік у відповідність до Закону України
“Про Державний бюджет України на 2017 рік” та інших законодавчих актів”,
враховуючи розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від
28.11.2017 №1083-р “Про розподіл стабілізаційної дотації з державного
бюджету”:
1. Затвердити Порядок та умови надання стабілізаційної дотації з районного
бюджету у 2017 році (далі - Порядок), що додається.
2. Збільшити дохідну і видаткову частини районного бюджету по
загальному фонду в загальній сумі 3 590 800 гривень за рахунок стабілізаційної
дотації з державного бюджету.
3. Розподілити стабілізаційну дотацію з'державного бюджету в сумі 3 590 800
гривень між районним та місцевими бюджетами району згідно з додатком 1 до
цього розпорядження.
4. Збільшити асигнування головним розпорядникам коштів районного
бюджету в загальній сумі 3 390 900 гривень згідно з додатком 2 до цього
розпорядження.
5. Виділити іншу субвенцію по загальному фонду за рахунок стабілізаційної
дотації Коритненському сільському бюджету в сумі 176 000 гривень, СлободаБанилівському сільському бюджету в сумі 23 900 гривень.
6. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

1) Погодити це розпорядження з постійною комісією Вижницької районної
ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку у
відповідності до чинного законодавства України і внести на затвердження
черговою сесією Вижницької районної ради.
2) Після погодження постійною комісією Вижницької районної ради з
питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку внести відповідні
зміни до річного та помісячного розпису доходів, фінансування та видатків
районного бюджету на 2017 рік.
5.
Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації І.Романюка.
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