Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України встановлено факт перевиконання планових показників виконання дохідної частини загального фонду районного бюджету за підсумками 8-ми місяців 2015 року на суму 622,5 тис.грн.
Рішенням сесії районної ради № 405 від 24 вересня 2015 року „Про внесення
змін до рішення районної ради від 13.01.2015 № 372 „Про районний бюджет на 2015
рік” (із змінами від 02 квітня 2015 року, 17 липня 2015 року) додаткові надходження
спрямовані головним розпорядникам коштів районного бюджету, а саме:
- районній раді – 103,5 тис.грн. для фінансування „Програми забезпечення

діяльності комісії з ліквідації Свалявського районного унітарного комунального
підприємства "Сольва" ;
- районній державній адміністрації –20,0 тис.грн., з яких 5,0 тис.грн. для фінансування „ Програми розвитку земельних відносин у Свалявському районі на
2013-2015 рр. ” та 15,0 тис.грн. для фінансування „Районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки ”;
- відділу освіти райдержадміністрації – 179,0 тис.грн., з яких 25,0 тис.грн. для
проведення поточного ремонту загальноосвітніх шкіл; 6,0 тис.грн. - для придбання
обладнання довгострокового користування та 58,0 тис.грн. - для співфінансування
реконструкції системи теплопостачання загальноосвітньої школи І-ІІ ст., шляхом
встановлення резервної модульної котельні потужністю 130 кВт в с.Голубине Свалявського району; 90,0 тис.грн. для фінансування „ Програми фінансування видатків по
пільговому перевезенню учнів шкіл району на 2013-2017 роки” ;
- відділу охорони здоров’я райдержадміністрації -50,0 тис.грн. для закупівлі
медикаментів, в тому числі 25,0 тис.грн – для пільгових категорій населення;
управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації – 85,0 тис.грн., для
фінансування заходів „ Районної Програми „Турбота”;
- відділу культури і туризму райдержадміністрації - 681,0 тис.грн., з яких 30,0
тис.грн. - для придбання музичної (звукопідсилюючої) апаратури, 221,0 тис.грн. для
співфінансування реконструкції будівлі дитячої школи мистецтв в м.Свалява по
вул.Борканюка, 4, 400,0 тис.грн. - для виплати заробітної плати з нарахуванням працівникам шкіл естетичного виховання дітей та 10,0 тис.грн - для оплати за спожиті
енергоносії;
- фінансовому управлінню райдержадміністрації 135,0 тис.грн. для надання іншої субвенція місцевим бюджетам, а саме:
Березниківській с/р - 40,0 тис.грн. для виплати заробітної плати з нарахуванням працівникам сільської ради та 20,0 тис.грн. - для закупівлі твердого палива в Березниківський ДНЗ;
Дусинській с\р - 40,0 тис.грн. для проведення робіт із буріння скважини на території
Росошанського ДНЗ;
Стройненській с/р - 35,0 тис.грн. для проведення капітального ремонту вуличного
освітлення в с. Стройне.

