
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про розподіл субвенції 
 

На виконання постанов  Верховної Ради України від 15 березня 2014 року 
№1043- VІІ «Про призначення позачергових виборів Ладанського селищного голови 

(Ладанська селищна рада Прилуцького району Чернігівської області), від 15 березня 

2014 року №1117-VІІ «Про призначення позачергових виборів Дідовецького 

сільського голови (Дідовецька сільська рада Прилуцького району Чернігівської 
області), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 квітня 2014 

року №158 «Про розподіл субвенції» та відповідно до пункту 18 рішення районної 

ради від 31 січня 2014 року «Про районний бюджет на 2014 рік»: 

1. Розподілити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів у 2014 році для організації проведення 

позачергових місцевих виборів:  

- Дідовецькому сільському бюджету  - 36 500 грн.; 

- Ладанському селищному бюджету – 48 200 грн. 
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Пятуніна С.В.) 

внести відповідні зміни до показників районного бюджету на 2014 рік: 

- по доходах: 

ККД 41037000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів» + 84700 грн.; 

- по видатках: 

КВК 76 
КТКВКМБ 250388 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів»  - 84700 грн.     

 та здійснити фінансування зазначених видатків згідно з розписом районного 
бюджету.  

3. Виконкомам Дідовецької сільської та Ладанської селищної рад внести 

відповідні зміни до місцевих бюджетів та забезпечити використання коштів у 

відповідності з  чинним законодавством. 

     4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 

В. о. голови районної  

державної адміністрації                                                                          В.М. Бобошко 

15 квітня 2014 року     м. Прилуки         № 144 

  


