
 
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 внесення змін до розпорядження 
голови районної державної адміністрації 

від 28 квітня 2014 року №160 

 

Відповідно до спільного розпорядження голів обласної державної 

адміністрації та обласної ради від 22 квітня  2014 року   №9  «Про виділення 
коштів», рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року «Про Програму розвитку 

місцевого самоврядування в Чернігівській області на 2013-2015 роки», пункту 18 
рішення районної ради від 31 січня 2014 року «Про районний бюджет на 2014 

рік» та листа обласної державної адміністрації від 26 травня 2014 року №02-
02/639:  

1. Внести зміни до додатку 1 розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 28 квітня 2014 року №160 «Про розподіл субвенції та внесення 

змін до показників районного бюджету на 2014 рік»: 

 

Косенко 

Ніна 
Дмитрівна 

10 Відділ освіти Прилуцької районної 

державної адміністрації: 
Охіньківська ЗОШ І-ІІІ ст. – придбання 

ноутбука; 

Валківська ЗОШ І-ІІІ ст. – придбання 

електричної плити в їдальню;  
Охіньківська ЗОШ І-ІІІ ст. – придбання 

комп’ютера; 

Валківська ЗОШ І-ІІІ ст. – придбання 

промислової електричної плити в їдальню. 
 

15 Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації: 

стаціонарне відділення – придбання 

холодильника  (4000 грн.) і ноутбука     
(3500 грн.); 

стаціонарне відділення – придбання 

принтера; 

стаціонарне відділення – придбання 
комп’ютера.  

 

 
 

-3500 грн. 

 

-3500 грн. 
 

+3500 грн. 

 

+3500 грн. 
 

 

 

 

 
-7500 грн. 

 

+2600 грн. 

 
+4900 грн. 

28 травня 2014 року     м. Прилуки         № 226 

  



2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Мусійченко Н.В.) 
внести зміни до напрямків використання іншої субвенції з обласного бюджету на 

виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2014 році. 

3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити 

цільове використання коштів субвенції. 
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

голови районної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних 
повноважень. 

 

 
Голова районної 

державної адміністрації     І.В. Тютюнник 
 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


