від “25“ червня 2014 року

Додаток
до розпорядження голови Знам’янської
районної державної адміністрації
25 червня 2014 № 187-р

№ 187-р
м. Знам’янка

Про перерозподіл видатків
субвенції з державного бюджету

Відповідно до пункту 12 рішення Знам’янської районної ради від
31 січня 2014 року № 537 "Про районний бюджет на 2014 рік":
1. Затвердити перерозподіл передбачених на 2014 рік видатків за
функціями у межах загального обсягу субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
згідно з додатком.

ЗМІНИ
передбачених на 2014 рік видатків за функціями у межах загального обсягу
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу
(гривень)

КФКФ,
КЕКВ

Назва функції

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації подати дане
розпорядження районній раді на затвердження та внести відповідні зміни до
розпису районного бюджету.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

Ю.ГРИГОРАШ

1
2
090202 Пiльги ветеранам
вiйни, особам, на яких
поширюється чинність
Закону України "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, особам,
які мають особливі
трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам
(вдівцям) та батькам
померлих (загиблих)
осіб, які мають
особливі трудові
заслуги перед

Обсяги субвенції, ЗбільшенОбсяги
затверджені
ня (+),
субвенції з
рішенням
зменшен- державного
районної ради від
ня (-)
бюджету на
31 січня 2014 року
обсягів
2014 рік, з
№ 537 "Про
субвенції урахуванрайонний бюджет
ням змін
на 2014 рік"
(зі змінами)
3
4
5
240561,99
-1561,80
239000,19

3

4

Продовження додатку

1

2
Батьківщиною,
жертвам нацистських
переслідувань на
придбання твердого
палива та скрапленого
газу
2240
Оплата послуг (крім
комунальних)
2730
Інші виплати
населенню
090205 Пільги ветеранам
військової служби,
ветеранам органів
внутрішніх справ,
ветеранам податкової
міліції, ветеранам
державної пожежної
охорони, ветеранам
Державної
кримінальновиконавчої 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 державної
пожежної охорони,
ветеранів Державної
кримінальновиконавчої служби,
ветеранів служби
цивільного захисту та
ветеранів Державної
служби спеціального

3

4

5

3594,71

-23,24

3571,47

236967,28

-1538,56

235428,72

5142,59

0,00

5142,59

Продовження додатку

1

2
3
зв’язку та захисту
інформації України,
звільненим зі служби
за віком, хворобою або
вислугою років
працівникам міліції,
особам начальницького
складу податкової
міліції, рядового і
начальницького складу
кримінальновиконавчої системи,
державної пожежної
охорони, дітям (до
досягнення повноліття)
працівників міліції,
осіб начальницького
складу податкової
міліції, рядового і
начальницького складу
кримінальновиконавчої системи,
державної пожежної
охорони, загиблих або
померлих у зв’язку з
виконанням службових
обов’язків,
непрацездатним
членам сімей, які
перебували на їх
утриманні, на
придбання твердого
палива
2240
Оплата послуг (крім
81,23
комунальних)
2730
Інші виплати
5061,36
населенню
090208 Пільги громадянам, які 25694,59
постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, дружинам
(чоловікам) та
опікунам (на час

4

5

0,00

81,23

0,00

5061,36

0,00

25694,59

5

6

Продовження додатку

1

2
опікунства) дітей
померлих громадян,
смерть яких пов'язана з
Чорнобильською
катастрофою, на
придбання твердого
палива
2240
Оплата послуг (крім
комунальних)
2730
Інші виплати
населенню
090211 Пільги пенсіонерам з
числа спеціалістів із
захисту рослин, які
отримують пільги,
передбачені частиною
четвертою статті 20
Закону України "Про
захист рослин",
громадянам, які
отримують пільги,
передбачені пунктом
"ї" частини першої
статті 77 Основ
законодавства про
охорону здоров’я,
частиною п’ятою
статті 29 Закону
України „Про
культуру”, частиною
другою статті 30
Закону України "Про
бібліотеки та
бібліотечну справу",
абзацом першим
частини четвертої
статті 57 Закону
України "Про освіту",
на придбання твердого
та рідкого пічного
побутового палива
2240
Оплата послуг (крім
комунальних)

3

4

5

395,23

0,00

395,23

25299,36

0,00

25299,36

70590,35

0,00

70590,35

1093,65

0,00

1093,65

Продовження додатку

1
2730

2
Інші виплати
населенню
090216 Пільги багатодітним
сім’ям, дитячим
будинкам сімейного
типу та прийомним
сім’ям, в яких не
менше року
проживають відповідно
троє або більше дітей,
враховуючи тих, над
якими встановлено
опіку чи піклування, на
придбання твердого
палива і скрапленого
газу
2240
Оплата послуг (крім
комунальних)
2730
Інші виплати
населенню
090406 Субсидії населенню
для відшкодування
витрат на придбання
твердого та рідкого
пічного побутового
палива і скрапленого
газу
2240
Оплата послуг (крім
комунальних)
2730
Інші виплати
населенню
090411 Кошти на забезпечення
побутовим вугіллям
окремих категорій
населення
2240
Оплата послуг (крім
комунальних)
2730
Інші виплати
населенню
Усього:
Заступник голови районної
державної адміністрації

3
69496,70

0,00

5
69496,70

76632,58

0,00

76632,58

1090,37

0,00

1090,37

75542,21

0,00

75542,21

333170,90

0,00

333170,90

5090,05

0,00

5090,05

328080,85

0,00

328080,85

69507,00

1561,80

71068,80

1068,40

23,24

1091,64

68438,60

1538,56

69977,60

821300,00

4

821300,00

О.ГОЛОВЧИЦ

