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Про передачу субвенцій та міжбюджетних
трансфертів дорайонного бюджету
Розглянувши звернення Хорошівської райдержадміністрації №01/541
від 18.07.2017 року про передачу субвенцій та міжбюджетних трансфертів
до Хорошівського районного бюджету на виконання селищної Програми
«Про надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування,
забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і
скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного
побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації
за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2017 - 2020 роки» та
чинних розпоряджень, постанов КМУ щодо розподілу субвенцій, дотацій,
трансфертів тощо керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні, рекомендацією постійної комісії селищної ради з
питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Виділити кошти та надати субвенцію Хорошівському районному
бюджету, Хорошівська райдержадміністрація для управління праці та
соціального захисту населення в сумі - 96,300 тис.грн., а саме:
-на здійснення компенсаційних виплат фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітямінвалідам, важко хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують постійної сторонньої допомоги - в сумі 26,000тис.грн.
- на відшкодування компенсації по наданню пільг з послуг
зв’язку - 32,700 тис.грн.;

- пільги на житлово-комунальні послуги інвалідам по зору - 5,00
тис.грн.;
- компенсація за пільговий проїзд ЧАЕС - 5,00 тис.грн.;
- відшкодування вартості проїзду жителів Іршанської громади в
приміському та міжміському автомобільному транспорті - 27,600
тис.грн.
2. Передати міжбюджетний трансферт з Іршанської селищного бюджету
Хорошівському районному бюджету для Хорошівської ЦРЛ:
-дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації в сумі - 160,00
тис.грнХорошівській ЦРЛ;
-медична субвенція в сумі - 4540, 600 тис.грн. на вторинну ланку
медичної допомоги.
3. Начальнику відділу - головному бухгалтеру (Лобашова С.Ф.)
підготувати договори про надання субвенцій Хорошівському
районному бюджету та поінформувати відділ фінансів Хорошівської
райдержадміністрації про прийняте рішення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку (голова комісії -Волеваха Н.І.)

