Про виділення коштів

Відповідно до рішень Львівської обласної ради від 21.12.2017 № 576
«Про обласний бюджет Львівської області на 2018 рік», від 05.12.2017 № 557
«Про затвердження програми «Охорона і збереження культурної спадщини
Львівської області на 2018-2020 роки», враховуючи рішення Краковецької
селищної ради Яворівського району Львівської області від 16.02.2018 № 761
«Про внесення змін до селищного бюджету Краковецької селищної ради на
2018 рік» та Сокальської районної ради від 11.05.2018 № 519 «Про внесення
змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2018 рік»:
1. Збільшити обсяг доходів бюджету розвитку (спеціального фонду)
обласного бюджету на 2 065 000 (два мільйони шістдесят п’ять тисяч) гривень,
з них: за рахунок субвенції на виконання інвестиційних проектів за кодом
доходів 41053400 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання
інвестиційних проектів», отриманої із бюджету розвитку спеціального фонду
селищного бюджету Краковецької селищної ради Яворівського району в сумі
1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч) гривень, і субвенції з місцевого
бюджету на співфінансування інвестиційних проектів за кодом доходів
41053700 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних
проектів», отриманої із бюджету розвитку спеціального фонду районного
бюджету Сокальського району в сумі 265 000 (двісті шістдесят п’ять тисяч)
гривень.
2. Збільшити загальний обсяг видатків бюджету розвитку (спеціального
фонду) обласного бюджету для департаменту архітектури та розвитку
містобудування обласної державної адміністрації за КПКВКМБ 1617340
КЕКВ 3143 на виконання програми «Охорона і збереження культурної
спадщини Львівської області на 2018-2020 роки» на 2 065 000 (два мільйони
шістдесят п’ять тисяч) гривень, з них: на реставрацію пам'ятки архітектури
місцевого значення дерев’яної церкви Успіння Пресвятої Богородиці 1766
року (ох. №552-м) у с. Морянці Яворівського району, у тому числі
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коригування
проектно-кошторисної документації, – 1 200 000 (один
мільйон двісті тисяч) гривень, виконання першочергових протиаварійних
робіт (характер робіт - реставрація) пам’ятки архітектури місцевого значення
дерев’яної церкви Св. Апостолів Петра і Павла (Різдва Пресвятої Богородиці)
1821 року (ох. №1528-м) у с. Глиниці Яворівського району, у тому числі
коригування проектно-кошторисної документації, – 600 000 (шістсот тисяч)
гривень за рахунок отриманої субвенції із селищного бюджету Краковецької
селищної ради Яворівського району та на реставрацію пам’ятки архітектури
дерев’яної церкви Св. Косми та Даміана в с. Цеблів Сокальського району, у
тому числі коригування проектно-кошторисної документації, – 265 000 (двісті
шістдесят п’ять тисяч) гривень за рахунок отриманої субвенції із районного
бюджету Сокальського району.
3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації внести
відповідні зміни до показників обласного бюджету на 2018 рік.
4. Департаменту архітектури та розвитку містобудування обласної
державної адміністрації забезпечити цільове використання коштів.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних обов’язків.
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