МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
2 4 еІ^ШІ 20Г7 ВІ

Мостиська

№

Про фінансування установ з районного
бюджету в першому кварталі
2017 року та розподіл субвенції
Відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України, ухвали сесії
Судововишнянської міської ради від 17 січня 2017 року № 32 «Про внесення змін до
бюджету 2017 року загального і спеціального фонду», розпорядження голови
облдержадміністрації від 18.01.2017 № 39/0/5-17 «Про перерозподіл субвенції з
державного бюджету між місцевими бюджетами на І квартал 2017 року», з метою
забезпечення безперебійного фінансування з початку 2017 року заробітної плати
працівникам охорони здоров'я, комунальних послуг та енергоносіїв, інших
першочергових поточних витрат, надання пільг і субсидій з районного бюджету:
1. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за рахунок
одержаної медичної субвенції у вигляді міжбюджетних трансфертів на покриття
видатків по багатопрофільній стаціонарній медичній допомозі населенню
(Судововишнянська міська комунальна лікарня) на суму 1056240,00 гривень (код
доходу 410342).
2. Зменшити дохідну частину за рахунок перерозподілу субвенції з державного
бюджету на суму 9542900,00 гривень (код доходу 410308).
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Сервачак С. Й.) внести
відповідні зміни до тимчасового помісячного розпису видатків районного бюджету
на перший квартал 2017 року згідно з додатком.
4. Головним розпорядникам коштів районного бюджету внести відповідні
зміни на перший квартал 2017 року до затверджених тимчасових кошторисів доходів
і видатків бюджетних установ згідно з тимчасовим помісячним розписом видатків.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації Голуб Н. І.
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Голова район
державної адіїдіністрації

^
С. О. Буняк

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
» січня 2017 р. № ^
Перерозподіл видатків районного бюджету
по тимчасовому розпису на перший квартал 2017 року
Код
програмної
класифікації видатків
та кредитування
0310000

Код
тпкв
КМБ

2010

2180
2150
2120

Код
ФКВ

0731
(080101)

0726
(080800)
0725
(080600)
0721
(080300)

8600

0133
(250404)

ЗОН

1030
(090201)

3012

1030
(090204)

1510000

•

Найменування
головного
розпорядника
кредитів/ напрям
видатків
Райдержадміністрація
Багатопрофільна
стаціонарна медична
допомога населенню
Первинна медична
допомога населенню
Первинна медикосанітарна допомога
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню
Інші видатки
«Програма підтримки
трудового архіву»
Управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації
Надання пільг ветеранам війни, особам на
яких поширюється
чинність ЗУ «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
Надання пільг
ветеранам військової
служби, ветеранам
органів внутрішніх
справ, ветеранам
податкової міліції,
ветеранам державної
пожежної охорони,
ветеранам Державної
кримінально-виконав-

Загальний фонд
Всього

Видатки
споживання

3 них
Енергоносії

1056240,00

Оплата
праці
865800,00

68700,00

68700,00

50700,00

6900,00

139800,00

139800,00

98400,00

19800,00

193500,00

193500,00

143700,00

18000,00

30000,00

30000,00

-76400,00

-76400,00

-20000,00

-20000,00

1056240,00

3013

1070
(090207)

3014

1070
(090210)

3015

1070
(090215)

3016

1060
(090405)

чої служби, ветеранам
служби цивільного
захисту, ветеранам
державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації
України, вдовам
(вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранам
військ, служби, ветер.
орг. внутрішніх справ,
ветер. податкової
міліції, ветер. Держ.
пож. охорони, ветер.
Держ. крим.-виконавчої служби на ЖКП
Надання пільг
громадянам, які
постраждали внаслідок
Чорноб. катастрофи,
дружинам (чоловікам)
та опікунам (на час
опікунства) дітей
померлих громадян,
смерть яких пов'язана
з Чорноб. катастрофою
наЖКП
Надання пільг
пенсіонерам з числа
спеціалістів із захисту
рослин, передбачених
частиною четвертою
ст. 20 ЗУ «Про захист
рослин», громадян,
передбаченим пунктом «ї» частини
першої ст. 77 Основ
законодавства про
охорону здоров'я,
частиною п'ятою ст. 29
ЗУ «Про культуру»,
частиною другою ст.
ЗО ЗУ «Про бібліотеки
та бібліотечну справу»,
абзацом першим
частини четвертої
ст.57 ЗУ «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 житловокомунальних послуг

Керівник апарату райдержадміністрації

-8000,00

-8000,00

-60000,00

-60000,00

-90000,00

-90000,00

-8600900,0

-8600900,0

Н. С. Сатурчак

