від “27” січня 2015 року

Додаток
до розпорядження голови Знам’янської
районної державної адміністрації
27 січня 2015 № 19-р

№ 19-р
м. Знам’янка

Про внесення змін до обсягів
субвенції з державного бюджету

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня
2011 року № 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень
та перерозподілу видатків бюджету":
1. Внести зміни до тимчасового кошторису на І квартал 2015 року обсягів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг
зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (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 водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та
рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і
на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян згідно з
додатком.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації подати дане
розпорядження районній раді на затвердження та внести відповідні зміни до
тимчасового кошторису на І квартал 2015 року.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Корчинського Я.І.

Голова районної
державної адміністрації

Ю.ГРИГОРАШ

ЗМІНИ
тимчасового кошторису на І квартал 2015 року видатків за функціями
у межах загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених
законодавством пільг (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 водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот),
на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку
з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
(грн.)

КФКФ,
КЕКВ

Назва функції

1
090203

2
Інші 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, ветеранам праці,
особам, які мають
особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та
батькам померлих

ЗбільОбсяги
шення
субвенції до
(+),
тимчасового
кошторису на зменшенІ квартал
ня (-)
2015 року
обсягів
субвенції
3
0,00

4
0,00

Обсяги
субвенції до
тимчасового
кошторису на
І квартал
2015 року, з
урахуванням
змін
5
0,00

2
Продовження додатку

1

2240
2730
090209

2240
2730
090214

2730
170102

2730
170302

2730

2
(загиблих) осіб, які мають
особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною,
жертвам нацистських
переслідувань та реабілітованим громадянам, які
стали інвалідами
внаслідок репресій або є
пенсіонерами
Оплата послуг (крім
комунальних)
Інші виплати населенню
Інші пільги громадянам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, дружинам
(чоловікам) та опікунам
(на час опікунства) дітей
померлих громадян,
смерть яких пов'язана з
Чорнобильською
катастрофою
Оплата послуг (крім
комунальних)
Інші виплати населенню
Пільги окремим
категоріям громадян з
послуг зв'язку
Інші виплати населенню
Компенсаційні виплати
на пільговий проїзд
автомобільним
транспортом окремим
категоріям громадян
Інші виплати населенню
Компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих
категорій громадян на
залізничному транспорті
Інші виплати населенню
Усього:

Керівник апарату районної
державної адміністрації

3

4

5

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
555,23

0,00
555,23

0,00

8,53

8,53

0,00
17073,00

546,70
0,00

546,70
17073,00

17073,00
164331,00

0,00
-555,23

17073,00
163775,77

164331,00
33196,00

-555,23
0,00

163775,77
33196,00

33196,00
214600,00

0,00
0,00

33196,00
214600,00

О.СЛЮСАРЕНКО

