file_0.doc



thumbnail_0.wmf


Україна
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ                                                                   ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
“ 12 ”    січня    2016 року                                                                            № 7            
Про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету Чечельницькому дорожньо – ремонтному пункту філії «Бершадський райавтодор» ДП «Віноблавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» в сумі 25,0 тис.грн., на розчистку доріг у період інтенсивних опадів 05 – 08 січня 2016 року та для запобіганням надзвичайним ситуаціям у зв’язку з складними погодними умовами

         У відповідності до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року  № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» (із змінами та доповненнями), в зв'язку з непередбаченими видатками, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету та враховуючи рішення комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації  від 11 січня 2016 року № 4:
        1. Виділити кошти з резервного фонду районного бюджету Чечельницькому дорожньо – ремонтному пункту філії «Бершадський райавтодор» ДП «Віноблавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» в сумі 25,0 тис.грн., на розчистку доріг у період інтенсивних опадів 05 – 08 січня 2016 року та для запобіганням надзвичайним ситуаціям у зв’язку з складними погодними умовами.

	Чечельницькому дорожньо – ремонтному пункту філії «Бершадський райавтодор» ДП «Віноблавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», надати відділу економіки та торгівлі та відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації документи згідно переліку затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 415 від 29.03.2002 року «Про затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету» 


            3. Заступнику начальника філії «Бершадський райавтодор» (Діхтяр О.Я.), після виконання робіт надати відділу економіки та торгівлі райдержадміністрації звіти про використання коштів та акти виконаних робіт.    

        4.Фінансовому управлінню райдержадміністрації внести зміни до районного бюджету згідно з додатком 3.
        
        5. Розпорядження  винести на розгляд та затвердження чергової сесії
районної ради.

        6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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