від "08" листопада 2017 року

№ 332-р
м. Знам’янка

Про затвердження додаткових
субвенцій з сільських бюджетів
районному бюджету
Відповідно до підпункту 3 пункту 16 рішення районної ради від
23 грудня 2016 року № 201 "Про районний бюджет на 2017 рік":
1. Затвердити обсяг додаткових субвенцій районному бюджету з
сільських бюджетів у сумі 21270 грн., а саме: Диківського – 9000 грн.,
Пантазіївського – 12270 грн. та здійснити розподіл зазначених субвенцій за
головними розпорядниками коштів районного бюджету, кодами програмної,
економічної класифікації видатків та напрямками видатків, згідно з додатком.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації внести відповідні зміни
до показників районного бюджету та подати дане розпорядження на
затвердження районній раді.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

О. ЛУКАШОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
08 листопада 2017 № 332-р

РОЗПОДІЛ
додаткових субвенцій з сільських бюджетів районному бюджету за головними розпорядниками коштів районного
бюджету, кодами програмної, економічної класифікації видатків та напрямками видатків
№
Назва
п/п сільської
ради

1
2
1 Диківська

Дата та
номер
рішення
сільської
ради

Головний
Код
Назва коду
розпоряд- тимчасо- тимчасової
ник коштів вої кла- класифікації
районного сифікації
видатків
бюджету
видатків

Код
Назва коду
Обсяг
еконо- економічної коштів,
мічної класифікації
грн.
класифівидатків
кації
видатків
3
4
5
6
7
8
9
17.10.2017 Відділ осві- 1011020 Надання зага- 2240
Оплата
3000
№ 160
ти, молоді та
льної середпослуг (крім
спорту райньої освіти
комунальдержадмінізагальноосвітних)
страції
німи навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими
школами,

Напрямки
видатків

10
Заходи програми
"Оборона" на
2017 рік, затвердженої рішенням
Знам'янської
районної ради від
23 грудня
2016 року № 197
(забезпечення
доставки призовників на
обласний збірний
пункт)

2

1

2

2 Пантазіївська

3

4

5

6
ліцеями, гімназіями, колегіумами
Управління 1513035 Компенсаційні
соціального
виплати на
захисту насепільговий
лення райпроїзд автодержадмінісмобільним
трації
транспортом
окремим категоріям громадян

7

2730

07.11.2017 Відділ осві- 1011020 Надання за2210
№126
ти, молоді та
гальної середспорту райньої освіти
держадмінізагальноосвітстрації
німи навчальними закладами (в т.ч.
школою-дитячим садком,
інтернатом
при школі),
спеціалізованими
школами,

8

Продовження додатка
9
10

Інші
виплати
населенню

6000

Усього
Предмети,
матеріали,
обладнання
та інвентар

9000
5400

Компенсаційні
виплати на
пільговий проїзд
автомобільним
транспортом

Придбання: новорічних подарунків - 2400
грн., спортивного інвентаря –
3000 грн.

3

1

2

3

4

5

6
7
ліцеями, гімназіями, колегіумами
Районна дер- 0318370 Субвенція з
3220
жавна адмімісцевого
ністрація
бюджету державному
бюджету на
виконання
програм
соціальноекономічного
та культурного розвитку
регіонів

8

Капітальні
трансферти
органам
державного
управління
інших
рівнів

Продовження додатка
9
10

3000

Субвенція на
виконання районної програми
підтримки органів виконавчої
влади з питань
реалізації ними
делегованих і
владних повноважень у Знам'янському районі на
2016-2018 роки,
затвердженої
рішенням
Знам'янської
районної ради від
14 грудня 2016
року № 181, із
змінами (управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації на

4

1

2

3

4

5

6

Управління 1513035 Компенсаційні
соціального
виплати на пізахисту насельговий проїзд
лення райавтомобільним
держадміністранспортом
трації
окремим категоріям громадян

7

2730

8

Інші
виплати
населенню

Усього
Разом

____________________________________________

Продовження додатка
9
10
придбання
комп'ютерної
техніки)
3870
Компенсаційні
виплати на
пільговий проїзд
автомобільним
транспортом

12270
21270

