УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова VІІІ сесія VІІ демократичного скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 06 грудня 2016 року

№ 117

м. Стрий

Про внесення змін в додаток 2 рішення V сесії VІІ
демократичного скликання Стрийської районної ради
від 23 червня 2016 року № 69 «Про внесення змін до
районного бюджету Стрийського району на 2016 рік та
спрямування

вільного

залишку

коштів

районного

бюджету, що склалися станом на 1 січня 2016 року»
Розглянувши

клопотання

голови

Стрийської

районної

державної

адміністрації В.Зубрицького від 28.11.2016 року № 02-19/349, враховуючи
клопотання сільського голови Станківської сільської ради Ковальчука І.М. про
необхідність внесення змін до назви об’єкту, на який виділялись кошти із
районного бюджету рішенням сесії районної ради, керуючись пунктом 17 частини
1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Стрийська
районна рада
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни в додаток 2 рішення V сесії VІІ демократичного скликання
Стрийської районної ради від 23 червня 2016 року № 69 «Про внесення змін до
районного бюджету Стрийського району на 2016 рік та спрямування вільного
залишку коштів районного бюджету, що склалися станом на 1 січня 2016 року»,
а саме:
цифри та слова «КФК 250380, КЕКВ 2620, інша субвенція
Станківській сільській раді на виконання програми «Увіковічення
пам’яті героїв Революції Гідності-Небесної Сотні» замінити цифри та
словами «КФК 250324, КЕКВ 3220, субвенція іншим бюджетам на
виконання інвестиційних проектів Станківській сільській раді на
«Будівництво пам’ятника Героїв Небесної Сотні в Стрийському
районі Львівської області».

2. Фінансовому

управлінню

Стрийської

районної

державної

адміністрації

/Н.Меленик/ фінансування витрат проводити з врахуванням змін, вказаних в п.1
даного рішення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
економіки, бюджету і фінансів /В.Дума/.

Голова районної ради

Роман Козак

Готувала:
Н. Меленик, начальника фінансового управління
Стрийської районної державної адміністрації

_________________

Погоджено:
В. Дума, голова постійної комісії з питань
економіки, бюджету і фінансів

________________

О. Костик, радник з питань юридичного забезпечення
Стрийської районної ради

________________

М. Турчак, керуючий справами
Стрийської районної ради

________________

