Н О В О В О Д О Л А ЗЬ К А РА Й О Н Н А Д Е Р Ж А В Н А А ДМ ІН ІС ТРА Ц ІЯ
Х А РК ІВ С Ь К О Ї О БЛ АСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

2019 року

Нова Водолага

№

'75

Про затвердження перерозподілу
обсягу субвенції з державного
бюджету
З метою забезпечення своєчасного та ефективного використання коштів
субвенції з державного бюджету, відповідно до Закону України «Про
Державний бю джет України на 2019 рік», статей 97, 108 Бюджетного кодексу
України, пункту 3 рішення Нововодолазької районної ради Харківської області
від 22 грудня 2018 року № 734-УІІ «Про районний бюджет на 2019 рік» (зі
змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 року № 250
«Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім ’ям», керуючись
статтями 2, 6, 18, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
зобов’язую:
1. Затвердити перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату допомоги сім ’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім ’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного
віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами
з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної
виплати непрацю ючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
(додається).
2. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів по КПКВКМБ
0813087 «Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних с ім ’ях»
Управління праці та соціального захисту населення Нововодолазької районної
державної адміністрації Харківської області та внести зміни до мережі
розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік.
3. Ф інансовому управлінню Нововодолазької районної державної
адміністрації Харківської області (М.С. Циганенко) подати на розгляд сесії
Нововодолазької районної ради відповідні зміни районного бюджету на
2019 рік.
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4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Голова
районної держ авної адміністрації

Р. М ЕРЗЛІКІН

