УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙОН

ІРШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

від 22 серпня 2017 року

N2 333

Про внесення змін до
рішень сесії Ірш анської
селищ ної ради № 302 від
23.06.2017
«Про
затвердження
об'єктів
використання
субвенції»
та № 310 від 23.06.2017
року «Про затвердження
проектно-кош торисної та
співфінансування робіт»
З зв ’язку з отриманням можливості використати частину кош тів інфраструктурної
субвенції на проекти Ірш анської селищ ної ради (ОТГ), вивільненням частини коштів
місцевого бю джету та з метою більш ефективного використання завдання функції місцевого
самоврядування, розв'язання
актуальних
проблем
соціально-економічного розвитку
Іршанської об'єднан ої територіальної громади, відповідно Закону України «Про Державний
бюджет України на 2017 рік», Розпорядження Кабінету М іністрів України № 310-р від
11.05.2017 року «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій, керуючись статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,
враховуючи рекомендації постійної комісії селищ ної ради з питань планування, фінансів,
бюджету та соціально-економічного розвитку, селищ на рада Ірш анської об'єднанної
територіальної громади,
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії сесії Ірш анської селищ ної ради № 302 від 23.06.2017
року
«Про затвердження об'єктів використання субвенції». В.о.начальнику
фінансового відділу (Глазунова Н.В.) передбачити в селищному бюджеті на 2017
рік суму 18'700,00 (вісімнадцять тисяч сімсот) гри. для співфінансування
кош торисної вартості заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій по проекту «Реконструкція (теплова санація) корпусу початкової
інколи Ірш анського НВК «Гімназія-ДН З» Володарсько-Волинського району
Ж итом ирської області».
2. Внести зміни до рішення сесії Ірш анської селищ ної ради № 310 від 23.06.2017 року
«Про
затвердження
проектно-кош торисної
та
співфінансування
робіт».
В.о.начальнику фінансового відділу (Глазунова Н.В.) передбачити в селищному
бюджеті на 2017 рік суму 21 179,00 грн. для співфінансування кош торисної
вартості заходів по проекту «Реконструкція приміщ ень адм іністративної будівлі
по вул.Гулія,7 в смт.Ірш анську Володарсько-Волинського (Хорош івського)
району Ж итом ирської області для розміщ ення ЦН АП у»

/
3. Головному бухгалтеру (Лобаш ова С.Ф.) здійснити оплату робіт за проектоми
«Реконструкція (теплова санація) корпусу початкової ніколи Іріпанського
НВК
«Гімназія-Д Н З»
Володарсько-Волинського
району
Ж итом ирської
області», «Реконструкція приміщень адм іністративної будівлі по вул.Гулія,7 в
смт.Ірш анську
Володарсько-Волинського
(Хорош івського)
району
Ж итом ирської області для розміщення Ц Н АП у» за рахунок субвенцій з
державного, обласного бюджету місцевим бюджетам та місцевого бюджету.
4. Контроль за виконанням ріш ення покласти на постійну комісію селищ ної ради з
питань планування, фінансів, бю джету та соціально-економічного розвитку (голова
комісії - В олеваха Н.І.).
Іршанеький селищ ний голова

Анатолій Рак

