УКРАЇНА

МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
І З Грудня 2 0 1 3

Мостиська

№

1

Про внесення змін до районного бюджету

Відповідно до розпоряджень голови обласної державної адміністрації
від 02.12.2013 № 857/0/5-13 «Про перерозподіл субвенції з державного бюджету на
виплату державних допомог у році», від 04.12.2013 № 865/0/5-13 «Про розподіл
додаткової дотації» від 05.12.2013 № 866/0/5-13 «Про виділення коштів» та п. 12
рішення сесії районної ради від 28.12.2012 № 3 «Про районний бюджет Мостиського
району на 2013 рік»:
1. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету:
- на суму 1000000,0 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету на
виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам і тимчасової державної допомоги дітям (код доходу 410306);
- на суму 1570700,0 гривень за рахунок додаткової дотації з державного
бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на 2013 рік
(код доходу 410206).
- на суму 30958,0 гривень за рахунок субвенції з обласного бюджету на
модернізацію комп'ютерної бази навчальних закладів (код доходів 410350).
2. Виділити кошти із загального фонду районного бюджету:
- управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації в сумі
1000000,0 гривень для виплати державної допомоги, а саме, КФК 090305 10000,0 гривень, КФК 090306 - 120000,0 гривень, КФК 090401 - 783000,0 гривень,
КФК 091300 - 87000,0 гривень;
- відділу освіти райдержадміністрації в сумі 864200,0 гривень для виплати
заробітної плати (КФК 070201, КЕК 2110 - 636800,0 гривень, КЕК 2120 227400,0 гривень);
- райдержадміністрації для Мостиської КЦРЛ в сумі 540000,0 гривень для
виплати заробітної плати за рахунок додаткової дотації з державного бюджету (КФК
080101, КЕК 2110 - 384000,0 гривень, КЕК 2120 -156000,0 гривень);
- відділу культури та туризму райдержадміністрації в сумі 85000,0 гривень для
виплати заробітної плати (КФК 110205, КЕК 2110 - 62730,0 гривень, КЕК 2120 22270,0 гривень);
- Мостиському районному центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів в сумі
41500,0 гривень (КФК 091206, КЕК 2110 - 3800,0 гривень, КЕК 2120 1380,0 гривень, КЕК 2271 - 36320,0 гривень) для виплати заробітної плати та оплати
за спожиті енергоносії.
3. Внести зміни до кошторисів управлінню соціального захисту населення
райдержадміністрації та збільшити видатки по КФК 090304 на суму 44000,0 гривень,

КФК 090306 - 2100,0 гривень, КФК 091300 - 5000,0 гривень, КФК 090214 3900,0 гривень за рахунок зменшення видатків по КФК 090303 - 1400,0 гривень, КФК
090401 - 49700,0 гривень, КФК 090203 - 2110,0 гривень, КФК 090209 1790,0 гривень.
4. Виділити із спеціального фонду районного бюджету (кошти, що передаються
до бюджету розвитку) відділу освіти райдержадміністрації в сумі 30958,0 гривень для
забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів мультимедійними комплексами за
рахунок субвенції з обласного бюджету (КФК 070201, КЕК 3110).
5. Виділити додаткову дотацію з районного бюджету (КФК 410206) Мостиській
Другій сільській раді в сумі 30000,0 гривень, Чернівській сільській раді 5000,0 гривень, Малнівськоволянській сільській раді - 5000,0 гривень для виплати
заробітної плати працівникам бюджетної сфери.
6. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (І. Мазур) внести зміни до
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