
 
 
 
Про розподіл коштів субвенції 
місцевим бюджетам на 2017 рік 

 
 

На підставі статей 6, 18, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року 
№ 91 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостере-
ження”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 30.06.2017 року № 164 “Про затверд-
ження переліків засобів індивідуального захисту органів дихання та навчання 
населення користуванню об’єктами спеціальної соціальної інфраструктури та 
засобами індивідуального захисту органів дихання та захисних споруд цивіль-
ного захисту, що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження”, 
пунктів 14, 15 рішення сесії обласної ради від 23.12.2016 року № 49-9/2016 “Про 
обласний бюджет на 2017 рік”, пункту 5 рішення сесії обласної ради від 
24.05.2017 року № 59-13/2017 “Про внесення змін до обласного бюджету на 
2017 рік” та з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів: 

1. Враховуючи Перелік захисних споруд цивільного захисту, що фінан-
суються у 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони спостереження, затверджений 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України від 30.06.2017 року № 164, затвердити розпо-
діл обсягу вказаної субвенції в обсязі 408,427 тис.грн. між місцевими бюд-
жетами області, зокрема бюджетам: 

м. Славута    – 108,373 тис.грн.; 
Білогірського району  – 100,860 тис.грн.; 

Ізяславського району  – 199,194 тис. гривень. 



 2

2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації звернутися 
до постійних комісій обласної ради з питань бюджету та фінансів та з питань 
будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології щодо погодження цього розпорядження, 
після чого внести відповідні зміни до розпису асигнувань загального фонду 
обласного бюджету на 2017 рік. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


