мостисьісА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
12

еічжя

20Г7 р і

Мостиська

№

§

Щодо фінансування з районного
бюджету Мостиського району
та розподіл субвенції з державного бюджету
у першому кварталі 2017 року
Відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України, розпорядження
голови облдержадміністрації від 29.12.2016 № 1095/0/5-16, від 06.01.2017
№ 18/0/5-17, з метою забезпечення безперебійного фінансування заробітної плати
працівникам бюджетної сфери, комунальних послуг та енергоносіїв, надання пільг та
житлових субсидій населенню, надання допомог сім'ям з дітьми та інших
першочергових поточних витрат з районного бюджету з початку 2017 року:
1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Сервачак С. Й.):
1.1. Фінансування поточних витрат з районного бюджету в першому кварталі
2017 року здійснювати в межах надходжень до районного бюджету та інших джерел
згідно з додатком 1.
1.2. Надавати міжбюджетні трансферти з районного бюджету згідно з
додатком 2.
1.3. Затвердити в термін, передбачений чинним законодавством, тимчасовий
помісячний розпис видатків районного бюджету на перший квартал 2017 року.
2. Головним розпорядникам коштів районного бюджету згідно з тимчасовим
помісячним розписом видатків на перший квартал 2017 року затвердити тимчасові
кошториси доходів і видатків бюджетних установ і організацій, що фінансуються з
районного бюджету, у визначені законодавством терміни.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник
райдержадміністр;

Н. І. Голуб

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« І ^ » січня 2017 р. № _ А
Розподіл видатків районного бюджету
по тимчасовому розпису на перший квартал 2017 року
Код
програмної
класифік
ації
ввдатків
та
кредитування
0110000

0170

0111
(010116)

0310000

2010

0731
(080101)

2200

0763
(081003)

3131

1040
(091101)

5023

0810
(130203)

5033

0810
(130204)

7211

0830
(120100)

7212

0830
(120201)

1010

0910
(070101)

1020

0921
(070201)

Код

тпкв
КМБ

•

1010000

Код
ФКВ

Найменування
головного
розпорядника
кредитів/ напрям
видатків

Районна рада
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне
забезпечення діяльності районної ради
Райдержадміністрація
Багатопрофільна
стаціонарна медична
допомога населенню
Служби технічного
нагляду за
будівництвом та
капітальним ремонтом,
централізовані
бухгалтерії
Центри соціальних
служб для сім'ї, дітей
та молоді
Фінансова підтримка
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
фізкультурноспортивних шкіл
«Майбутні надії»
Фінансова підтримка
та утримання регіональних рад ФСТ
«Колос»
Сприяння діяльності
телебачення та
радіомовлення
Підтримка
періодичних видань
(газет та журналів)
Відділ освіти
райдержадміністрації
Дошкільна освіта
Надання загальної
середньої освіти
загальноосвітніми
навчальними
закладами (в т.ч.

гри.

Загальний фонд
Всього

Видатки
споживання

3 них
Оплата
праці

Енергоносії

618300,00

618300,00

402500,00

104000,00

2533200,00
198200,00

2533200,0
198200,00

2076400

74800

74800

61800

119000,00

119000,00

91500,00

4600,00

70000,00

70000,00

12500,00

12500,00

23000,00

23000,00

113000,00

113000,00

739000,00

739000,00

444600,00

133000,00

9248100,00

9248100,00

7580400,00

4153300,00

4153300,00

1905900,00

1523000,00

1510000

1170

0990
(070802)

1190

0990
(070804)

1200

0990
(070805)

1060

0910
(070303)

3041

1040
(090302)

3042

1040
(090303)

3043

1040
(090304)
1040
(090305)

3044

3045

1040
(090306)

3046

1040
(090307)

3047

1040
(090308)
1040
(090401)

3048

3049

1010
(091300)

3080

1010

школою-дитячим
садком, інтернатом
при школі),
спеціалізованими
школами, ліцеями,
гімназіями,
колегіумами
Методичне
забезпечення
діяльності навчальних
закладів та інші
заходи в галузі освіти
Централізоване
ведення бухгалтерського обліку
Здійснення
централізованого
господарського
обслуговування
Управління
соціального захисту
населення райдержадміністрації
Забезпечення
належних умов для
виховання та розвитку
дітей-сиріт і дітей
позбавлених
батьківського
піклування, в дитячих
будинках (у т.ч.
сімейного типу,
прийомних сім'ях)
Надання допомоги у
зв'язку 3 вагітністю і
пологами
Надання допомоги на
догляд за дитиною
віком до трьох років
Надання допомоги при
народженні дитини
Надання допомоги на
дітей, над якими
встановлено опіку чи
піклування
Надання допомоги на
дітей одиноким
матерям
Надання тимчасової
державної допомоги
дітям
Надання допомоги при
усиновленні дитини
Надання державної
соціальної допомоги
малозабезпеченим
сім'ям
Надання державної
соціальної допомоги
інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам
Надання допомоги на

142500,00

142500,00

101000,00

11900,00

445400,00

445400,00

345000,00

11200,00

124900,00

124900,00

91700,00

4900,00

1101100,00

1101100,00

150000,00

150000,00

42000,00

42000,00

10500300,00

10500300,00

300000,00

300000,00

1200000,00

1200000,00

180000,00

180000,00

2580,00

2580,00

13800000,00

13800000,00

4597500,00

4597500,00

1043547,87

1043547,87

(090413)
ЗОН

1030
(090201)

3012

1030
(090204)

3013

1070
(090207)

3014

1070
(090210)

догляд за інвалідом
І-ІІ групи внаслідок
психічного розладу
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 внутріщніх
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
Держ. пож. охорони,
ветеранів Держ.
кримінально-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
на ЖКП
Надання пільг
пенсіонерам з числа

3000000.00

3000000.00

150000,00

150000,00

36000,00

36000,00

300000,00

300000,00

спеціалістів із захисту
рослин, передбаченим
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
3015

3016

3026

3104

3105
3181

3034

1070
(090215)

Надання пільг
400000,00
400000,00
багатодітним сім'ям на
житлово-комунальні
послуги
1060
Надання субсидій
37671700,00 37671700,00
(090405) населенню для
відшкодування витрат
на оплату житловокомунальних послуг
1060
Надання субсидій
419700,00
419700,00
(090406) населенню для
відшкодування витрат
на придбання твердого
та рідкого пічного
побутового палива і
скрапленого газу
1020
Забезпечення
750000,00
750000,00
600000,00
(091204) соціальними
послугами за місцем
проживання громадян,
які не здатні до
самообслуговування у
зв'язку з похилим
віком, хворобою,
інвалідністю
1010
Надання реабілітацій114000,00
114000,00
73700,00
(091206) них послуг інвалідам
та дітям інвалідам
1010
Забезпечення соціаль- 28000,00
28000,00
(091205) ними послугами
громадян похилого
віку, інвалідів, дітейінвалідів, хворих, які
не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої
допомоги, фізичними
особами
1070
Надання пільг
50000,00
50000,00
(090214) окремим категоріям
фомадян з оплати

7500,00

23500,00

2410000

3035

1070
(170102)

3400

1090
(090412)

4060

0824
(110201)

4090

0828
(110204)

4100

0960
(110205)
0829
(110502)

4200

послуг зв'язку
Компенсаційні
виплати на пільговий
проїзд автомобільним
транспортом окремим
категоріям громадян
Інші видатки на
соціальний захист
населення
Відділ культури та
туризму райдержадміністрації
Бібліотеки
Палаци і будинки
культури, клуби та
інші заклади клубного
типу
Школи естетичного
виховання дітей
Інші культурно-освітні
заклади та заходи
Всього

Керівник апарату райдержадміністрації

50000,00

50000,00

80000,00

80000,00

800000,00

800000,00

610000,00

55000,00

996000,00

996000,00

700000,00

135000,00

990000,00

990000,00

760000,00

25000,00

81700,00

81700,00

59800,00

3700,00

97449327,87

97449327,87 15904300,00

2242300.00

Н. С. Сатурчак

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
січня 2017 р. №
Розподіл видатісів
по міжбюджетних трансфертах районного бюджету
по тимчасовому розпису на перший квартал 2017 року
Код бюджету

Назва бюджету

4622410100

Мостиська міська
рада

4622410500

Судововишнянська
міська рада
Мостиська міська
рада

4622410100

4622410500

Судововишнянська
міська рада

4622487900

Шегинівська сільська
рада

4622484600

Малнівська сільська
рада
Малнівськоволянська

4622484500
4622486400

Соколянська сільська
рада
Всього:

Назва районних
установ

Мостиська
ДЮСШ
Мостиська
дитячо-дошкільний заклад
Мостиська
будинок
школяра
Пожежна
охорона
Утримання
первинної
медичної
допомоги
Утримання
первинної
медичної
допомоги
Утримання
первинної
медичної
допомоги
На виплату
заробітної плати
На виплату
заробітної плати
На виплату
заробітної плати

Керівник апарату райдержадміністрації

Інша
дотація
8700

Медична
субвенція
на
первинну
допомогу
8390

Інша
субвенція
8800

Разом на
перший
квартал

220000,00

220000,00

20900,00

20900,00

94200,00

231000,00

325200,00

35200,00

70900,00

106100,00

50000,00

78700,00

128700,00

15000,00

15000,00

25000,00

25000,00

10000,00

10000,00

229400,00

380600,00

240900,00

850900,00

Н. С. Сатурчак

