МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
09 лмегапада 201€ р .

Мостиська

№

900

Про розподіл субвенцій
та внесення змін
Відповідно до от. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 26.10.2016 № 820/0/5-16
«Про перерозподіл субвенції з державного бюджету між місцевими бюджетами», від
26.10.2016 № 824/0/5-16 «Про розподіл субвенції», від 02.11.2016 № 838/0/5-16 «Про
зменшення обсягу субвенції», рішень сесій Годинівської сільської ради від 17.10.2016
№ З, Дидятицької сільської ради від 20.10.2016 № 1, Судововишнянської міської ради
від 21.10.2016 № З, листа відділу культури та туризму райдержадміністрації від
02.11.2016 № 295/1 «Про внесення змін», п. 13 рішення сесії районної ради від
12.01.2016 № 2 3 «Про районний бюджет Мостиського району на 2016 рік»:
1. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету в сумі
2404100,00 гривень, з них: за рахунок одержаної субвенції з місцевих бюджетів в сумі
23000,00 гривень (код доходу 410350) з державного бюджету в сумі 1438100,00
гривень (код доходу 410308) і в сумі 943000,00 гривень (код доходу 410370).
2. Зменшити дохідну частину бюджету по загальному фонду за рахунок
зменшення обсягу субвенції з державного бюджету на суму 100000,00 гривень (код
доходу 410358).
3. Виділити кошти відділу освіти райдержадміністрації із загального фонду в
сумі 23000,00 гривень на придбання стільців для Вовчищовицького ПВК в сумі
3000,00 гривень (КФК 070201 КЕКВ 2210), на придбання принтерів для
Судововишнянського ПВК в сумі 10000,00 гривень (КФК 070201 КЕКВ 2210), на
придбання сітки для огорожі Годинівської ЗОНІ І-ІІ ст. в сумі 10000,00 гривень (КФК
070201 КЕКВ 2210).
4. Районній державній адміністрації виділити кошти із загального фонду в сумі
4000,00 гривень (КФК 250203 КЕКВ 2282) за рахунок субвенції з державного
бюджету на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків
виборців та іменних запрошень для підготовки проведення виборів депутатів
місцевих рад по ОТГ.
5. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації збільшити
видатки по субсидіях населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП по КФК
090405 КЕКВ 2730 в сумі 1438000,00 гривень за рахунок субвенції з державного
бюджету та зменшити видатки на утримання дитячих будинків (в т. ч. сімейного
типу, прийомні сім'ї) по КФК 070303 КЕКВ 2730 на суму 100000,0 гривень за
рахунок зменшення субвенції з державного бюджету.
6. Затвердити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за
КФК 250388 на підготовку і проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських та
міських голів в сумі 939000,00 гривень згідно з додатком.

7. Відділу культури та туризму райдержадміністрації внести зміни до
кошторисів доходів та видатків, збільшивши видатки на оплату електроенергії по
КФК 110204 КЕКВ 2273 в сумі 28600,00 гривень за рахунок зменшення видатків по
КФК 110201 КЕКВ 2274 в сумі 5000,00 гривень, КЕКВ 2272 - 600,00 гривень, КЕКВ
2210 - 3000,00 гривень, по КФК 110202 КЕКВ 2274 - 13000,00 гривень, по КФК
110204 КЕКВ 2274 - 3000,00 гривень, КЕКВ 2272 - 1000,00 гривень КЕКВ 2210 3000,00 гривень.
8. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (С. Сервачак) внести зміни
до показників районного бюджету на 2016 рік і здійснювати фінансування видатків з
урахуванням внесених змін.
9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації Голуб Н. І.
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Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
«_00_» листопада 2016 р. № 900

Розподіл субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам за КФК 250388
на підготовку і проведення виборів депутатів місцевих рад,
сільських та міських голів

в гривнях
Найменування місцевої ради, ОТГ
Мостиська міська рада
Судововишнянська міська рада
Шегинівська сільська рада
Всього

Керівник апарату
райдержадміністрації

Обсяг
видатків
510000,00
221000,00
208000,00
939000,00

іп

жовтень
51000,00
22100,00
20800,00
93900,00

У тому числі
грудень
листопад
255000,00 204000,00
110500,00 88400,00
104000,00 83200,00
469500,00 375600,00

Н. С. Сатурчак

