МОСТИСЬКА РАЙОІША ДЕРЖАВЬІА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
17 грудая 2 0 І І р .

Мостиська

№

§37

Про розподіл субвенції
Відповідно до розпоряджень голови обласної державної адміністрації від
23.11.2015 № 728/0/5-15 «Про розподіл обсягу освітньої та медичної субвенцій»,
09.12.2015 № 789/0/5-15 «Про виділення бюджетних коштів», від 15.12.2015
№ 805/0/5-15 „Про перерозподіл субвенцій з державного бюджету між місцевими
бюджетами», від 15.12.2015 № 806/0/5-14 «Про розподіл субвенції з державного
бюджету на проведення розрахунків з різниці в тарифах», від 15.12.2015 № 810 «Про
стабілізаційну дотацію місцевим бюджетам», рішення сесії районної ради від
23.01.2015 № З «Про районний бюджет Мостиського району на 2015 рік» та з метою
забезпечення своєчасного фінансування у грудні 2015 року
1. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету :
- на суму 5009300,0 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот (код доходу 410308);
- на суму 31400,0 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених
законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з
відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням
ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання
ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на
побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведеннй, квартирної плати (утримання .будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового смітгя та рідких нечистот) та
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (код доходу 410309);
- на суму 171600,0 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (код доходу
410310);
- на суму 62342,39 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету на
погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, що вироблялися та постачалися населенню (код
доходу 410366);
- на суму 138403,0 гривень за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на
фінансування Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового
комплексу Львівської області на 2013-2015 роки (код доходу 410350);
- на суму 131000,0 гривень за рахунок збільшення стабілізаційної дотації з
державного бюджету (через обласний бюджет) (код доходу 410206);
- на суму 633600,0 гривень за рахунок медичної субвенції, одержаної з
державного бюджету (код доходу 410342).
2. Виділити кошти із загального фонду районного бюджету:
2.1. Управлінню соціального захист>' населення райдержадміністрації:

- в сумі 5009300,0 гривень для надання житлових субсидій населенню на
житлово-комунальні послуги (КФК 090405);
- в сумі 31400,0 гривень для компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян (КФК 170102);
- в сумі 171600,0 гривень для надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (КФК
090202 - 4500,0 гривень, КФК 090216 - 5116,0 гривень, КФК 090406 - 161984,0
гривень);
2.2. Управлінню агропромислового розвитку в сумі 138403,0 гривень для
дотації фізичним особам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам за
утримання корів молочного напрямку - 109500,0 гривень, дотацію на посів
сільськогосподарських культур(гречки) - 6610,0 гривень і на підтримку та розвиток
органічного виробництва - 22293,0 гривень (КФК 160903);
2.3. Райдержадміністрації для Мостиської КЦРЛ в сумі 764600,0 гривень для
виплати заробітної плати працівникам медичних закладів, а саме КФК 080101, ІСЕК
2110 - 446000,0 гривень (в т. ч. 131000,0 гривень за рахунок стабілізаційної дотації),
КЕК 2120 - 215400,0 гривень, КФК 080300, КЕК 2120 - 15000,0 гривень, КФК
080600, КЕК 2110 - 43500,0 гривень, КЕК 2120 - 59100,0 гривень, КФК 081003, КЕК
2110 - 13700,0 гривень, зменшити КФК 080300, КЕК 2110 - 26400,0 гривень, КФК
081003, КЕК 2120 - 1700,0 гривень.
2.4. Іншу додаткову дотацію в ^умі 65400,0 гривень (КФК 250315) сільським
радам для виплати заробітної плати за грудень 2015 року за рахунок зменшення
видатків по відділу освіти (КФК 070201, КЕК 2273), в тому числі Поповицькій
сільській раді - 15000,0 гривень, Мостиська Другій - 25000,0 гривень, Малнівській 5000,0 гривень, Малнівськоволянській - 10000,0 гривень. Берегівській - 10400,0
гривень.
2.5. МКП «Водоканал» м. Мостиська в сумі 62342,39 гривень для погашення
заборгованості в різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення,
що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню (КФК 100602, КЕК
2610).
3. Внести зміни до кошторисів бюджетних установ:
3.1. Управлінню соціального захисту населення збільшити видатки по КФК
090405 на суму 5380000,0 гривень, КФК 091205 - 15000,0 гривень за рахунок
зменшення видатків по КФК 090201 - 3500000,0 гривень, КФК 090204 - 270000,0
гривень, КФК 090207 - 110000,0 гривень, КФК 090210 - 500000,0 гривень, КФК
090215 - 1000000,0 гривень, КФК 091207 - 15000,0 гривень;
3.2. Відділу освіти райдержадміністрації збільшити видатки по КФК 070201,
КЕК 3132 на суму 60000,0 гривень (кошти, що передаються до бюджету розвитку) за
рахунок зменшення видатків по КФК 150110, КЕК 3142 - 60000,0 гривень;
3.3. Мостиській КЦРЛ збільшити видатки по КФК 080101, КЕК 2710 на суму
5700,0 гривень, КФК 080300, КЕК 2274 - 20000,0 гривень, КЕК 2273 ^ 7000,0
гривень, за рахунок зменшення видатків по КФК 080600, КЕК 2274 - 32700,0 гривень.
Збільшити видатки по КФК 080600, КЕК 3132 на суму 20696,0 гривень (кошти, що
передаються до бюджету розвитку) за рахунок зменшення видатків по КФК 150101,
КЕК 3142 - 13886,0 гривень, КЕК 080101, КЕК 3132 - 6210,0 гривень, КФК 080300,
КЕК 2210 - 600,0 гривень.
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (І. Мазур) внести зміни до
показників районного бюджету на 2015 рік.
5. Контроль з^виконшішм розпоряджені^ залишаю за собою.
Перший зас^пнИк Голоди •
райдержадміністрації

^'ПГ

Н. І. Голуб

