МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Мостиська

№

Про розподіл субвенцій
та внесення змін
Відповідно до от. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 12.06.2017 № 510/0/5-17
«Про виділення коштів», від 22.05.2017 № 412/0/5-17 «Про виділення коштів для
надання одноразової адресної допомоги на придбання навчального приладдя дітям із
багатодітних сімей», рішення сесії Тщенецької сільської ради від 16.06.2017 № 14
«Про направлення вільних залишків по загальному та спеціальному фондах на 2017
рік», рішення сесії Шегинівської сільської ради від 08.06.2017 № 12 «Про внесення
змін до сільського бюджету на 2017 рік», рішення сесії Мостиська Другої сільської
ради від 19.05.2017 № 2 «Про внесення змін до сільського бюджету по загальному
фонду на 2017 рік», враховуючи звернення Мостиського районного територіального
центру соціального обслуговування від 16.06.2017 № 165/03, відділу культури та
туризму райдержадміністрації від 19.06.2017 №127, керуючись пунктом 12 рішення
Мостиської районної ради від 10.01.2017 № 11 «Про уточнений районний бюджет
Мостиського району на 2017 рік»:
1. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету в сумі
923285,00 гривень за рахунок одержаної субвенції з обласного та сільських
бюджетів (код доходу 410350).
2. Виділити кошти із загального фонду районного бюджету за рахунок іншої
субвенції:
2.1 Відділу освіти райдержадміністрації:
а) для придбання матеріалів для поточного ремонту Мостиська Другої ЗОШ
І-ІІ ст. (код ТПКВКМБ 1020 КЕКВ 2210) в сумі 5000,00 гривень за рахунок субвенції
від Мостиська Другої сільської ради;
б) на проведення поточного ремонту класу Волицького ПВК (код ТПКВКМБ
1020 КЕКВ 2240) в сумі 89500,00 гривень за рахунок субвенції від Тщенецької
сільської ради;
в) для придбання музичного інвентаря, сценічних костюмів, меблів для класу,
крісел (код ТПКВКМБ 1020 КЕКВ 2210) в сумі 376900,00 гривень за рахунок
субвенції від Тщенецької сільської ради;
г) для придбання музичних інструментів та апаратури для Волицького НВК
(код ТПКВКМБ 1020 КЕКВ 3110) (кошти, що передаються із загального фонду до
бюджету розвитку) в сумі 46500,00 гривень за рахунок субвенції від Тщенецької
сільської ради;
д) для капітального ремонту класів Волицького НВК (код ТПКВКМБ 1020
КЕКВ 3132) (кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку) в
сумі 277000,00 гривень за рахунок субвенції від Тщенецької сільської ради.
2.2 . Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації:

а) для надання одноразової адресної допомоги на придбання навчального
приладдя дітям із багатодітних сімей в сумі 81585,00 гривень (код ТПКВКМБ 3141
КЕКВ 2730) за рахунок субвенції з обласного бюджету;
б) на утримання районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів в сумі
6800 гривень (код ТПКВКМБ 3105 КЕКВ 2111 - 5550 гривень, КЕКВ 2120 - 1250
гривень), за рахунок субвенції Шегинівської сільської ради.
2.3 Відділу культури та туризму райдержадміністрації для забезпечення
глядацькими кріслами, одягом для сцени, сценічним освітленням переможців
конкурсу на кращі народні доми у сумі 40000,00 гривень (код ТПКВКМБ 4090 КЕКВ
2210) за рахунок субвенції з обласного бюджету.
3. Внести зміни до кошторисів бюджетних установ:
3.1. Мостиській районній державній адміністрації збільшити видатки по
ТПКВКМБ 2010ІСЕКВ 2282 за рахунок зменшення ТПКВКМБ 2120 КЕКВ 2282;
3.2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації:
а) Мостиському районному територіальному центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) (код ТПКВКМБ 3104)
збільшити видатки по КЕКВ 2240 в сумі 4000 гривень, КЕКВ 2282 - 1000
гривень, КЕКВ 2250 - 500 гривень, за рахунок зменшення видатків по КЕКВ
2210 в сумі - 5500 гривень;
3.3. Відділу культури та туризму райдержадміністрації збільшити видатки по
ТПКВКМБ 4090 КЕКВ 3132 за рахунок зменшення ТПКВКМБ 6310 КЕКВ 3142 у
сумі 130338 гривень у зв'язку із зміною виконання робіт по об'єкту Народного дому
с.Малі Мокряни з реконструкції на капітальний ремонт.
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (М. Фартух) внести зміни до
показників районного бюджету на 2017 рік.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації Голуб П. І.
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