МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
2 6 кві ю я 2017

Мостиська

№

328

Про розподіл субвенцій
та внесення змін

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13.04.2017 № 289/0/5-17
«Про перерозподіл субвенції з державного бюджету між місцевими бюджетами на
2017 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.04.2017
№ 265/0/5-17 «Про надання субвенції», враховуючи звернення управління
соціального захисту населення райдержадміністрації від 05.04.2017 № 02-05/577, від
11.04.2017 № 02-05/602, від 13.04.2017 № 02-05/621, керуючись пунктом 12 рішення
Мостиської районної ради від 10 січня 2017 р. № 11 «Про уточнений районний
бюджет Мостиського району на 2017 рік» та з метою забезпечення в повному обсязі
розрахунків за надані пільги та субсидії населенню:
1. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету в сумі
18652000,00 гривень за рахунок одержаної субвенції з державного бюджету (код
доходу 410308) і в сумі 60000,00 гривень за рахунок одержаної субвенції з обласного
бюджету (код доходу 410350).
2. Внести зміни до затверджених обсягів витрат по соціальному захисту
населення на надання пільг та житлових субсидій, а також на реалізацію Програми
комплексного розвитку території Львівської області на 2016-2020 роки згідно з
додатком.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (С. Сервачак) внести
відповідні зміни до показників районного бюджету на 2017 рік.
4. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Б. Гачак)
забезпечити цільове використання коштів субвенції з державного бюджету.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Заступник гол
райдержадміні

М. М. Гандз

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« 2 8 » квітня 2017 р. №
Перерозподіл видатків за загальним фондом районного бюджету на здійснення
програм соціального захисту населення та на виконання Програми комплексного
розвитку території Львівської області на 2017 рік
грн.
Примітка
Видатки споживання
Найменування розпорядника
КПКВ Код
кредитів,
назва
видатків
ШКВ
Зменшення збільшення
КМБ
1964555,94 20616555,94 Державний
Управління соціального захисту
1510000
бюджет
населення райдержадміністрації
Надання пільг ветеранам війни,
1926355,94
особам, на яких поширюється
чинність Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які
мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які
мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, дітям війни, особам,
які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною, вдовам
(вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною,
жертвам нацистських переслідувань
та реабілітованим громадянам, які
стали інвалідами внаслідок репресій
або є пенсіонерами, на житловокомунальні послуги
1513012 3012 Пільги ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ,
ветеранам податкової міліції,
ветеранам державної пожежної
охорони, ветеранам Державної
кримінально-виконавчої служби,
ветеранам служби цивільного захисту,
ветеранам Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України, вдовам (вдівцям)
померлих (загиблих) ветеранів
військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів
податкової міліції, ветеранів
державної пожежної охорони,
ветеранів Державної кримінальновиконавчої служби, ветеранів служби

1513011 ЗОН

2700000,0

355000,00

цивільного захисту та ветеранів
Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України;
звільненим зі служби за віком, через
хворобу або за вислугою років
військовослужбовцям Служби безпеки
України, працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової
міліції, рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої
системи; особам, звільненим із служби
цивільного захисту за віком, через
хворобу або за вислугою років, та які
стали інвалідами під час виконання
службових обов'язків; пенсіонерам з
числа слідчих прокуратури; дітям (до
досягнення повноліття) працівників
міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінальновиконавчої системи, загиблих або
померлих у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним
членам сімей, які перебували на їх
утриманні; звільненим з військової
служби особам, які стали інвалідами
під час проходження військової
служби; батькам та членам сімей
військовослужбовців,
військовослужбовців Державної
служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, які загинули
(померли) або пропали безвісти під час
проходження військової служби;
батькам та членам сімей осіб рядового
і начальницького складу служби
цивільного захисту, які загинули
(померли) або зникли безвісти під час
виконання службових обов'язків, на
житлово-комунальні послуги
Надання пільг громадянам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи,
дружинам (чоловікам) та опікунам
(на час опікунства) дітей померлих
громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою, на
житлово-комунальні послуги
1513014 3014 Надання пільг пенсіонерам з числа
спеціалістів із захисту рослин,
передбаченим частиною четвертою
статті 20 Закону України "Про захист

95000,00

1513013 3013

38200,00

390000,00

1513015 3015
1513016 3016

7600000
7618800 8800
8800
8800

рослин", громадянам, передбаченим
пунктом "ї" частини першої статті 77
Основ законодавства про охорону
здоров'я, частиною п'ятою стаї їі 29
Закону України „Про культуру",
частиною другою етапі ЗО Закону
України "Про бібліотеки та
бібліотечну справу", абзацом першим
частини четвертої стані 57 Закону
України "Про освіту", на безоплатне
користування житлом, опаленням та
освітленням
Надання пільг багатодітним сім'ям на
житлово-комунальні послуги
Надання субсидій населенню для
відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг
Фінансове управління
райдержадміністрації
Малнівська сільська рада
Маломокрянська сільська рада
Мишлятицька сільська рада

Керівник апарату
райдержадміністрації

450000,00

16626555,94

60000,00
20000,00
20000,00
20000,00

Обласний
бюджет
Ген. план
Ген.план
Ген.план

Н. С. Сатурчак

