від "28" листопада 2017 року

№ 347-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 174675 грн., а саме: Богданівського – 10000 грн.,
Володимирівського – 10500 грн., Іванковецького – 19225 грн., Макариського –
53950 грн., Мошоринського – 61000 грн., Петрівського – 8000 грн.,
Суботцівського – 12000 грн. та здійснити розподіл зазначених субвенцій за
головними розпорядниками коштів районного бюджету, кодами програмної,
економічної класифікації видатків та напрямками видатків, згідно з додатком.
2. Здійснити розподіл зазначених субвенцій за головними
розпорядниками коштів районного бюджету, кодами програмної, економічної
класифікації видатків та напрямками видатків, згідно з додатком.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації внести відповідні зміни
до показників районного бюджету та подати дане розпорядження на
затвердження районній раді.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Заступник голови районної
державної адміністрації

О. ГРІНЧАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
28 листопада 2017 № 347-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,
бюджету

1
2
1 Богданівська

Дата та
номер
рішення
сільської
ради

Головний
Код
Назва коду
розпоряд- програм- програмної
ник коштів ної кла- класифікації
районного сифікації
видатків
бюджету
видатків

3
4
17.11.2017 Районна
№435
державна
адміністрація

5
6
0318370 Субвенція з
місцевого
бюджету державному
бюджету на
виконання
програм
соціальноекономічного
та культурного розвитку
регіонів

Код
Назва коду
Обсяг
еконо- економічної коштів,
мічної класифікації
грн.
класифівидатків
кації
видатків
7
8
9
2620
Поточні
10000
трансферти
органам
державного
управління
інших
рівнів

Напрямки
видатків

10
Субвенція на
виконання
районної
Програми
підтримки органів виконавчої
влади з питань
реалізації ними
делегованих і
владних
повноважень у
Знам'янському
районі на 2016-

2

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

Продовження таблиці
9
10
2018 роки ,
затвердженої
рішенням
Знам'янської
районної ради від
14 грудня 2016
року №181, (із
змінами), для
райдержадміністрації – 5000
грн., фінансового
управління райдержадміністрації - 3000 грн.,
управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації - 2000 грн.
на поточне
утримання установ
10000

3

1
2
3
4
5
6
2 Володими- 22.11.2017 Відділ осві- 1011020 Надання зарівська
№256
ти, молоді та
гальної середспорту райньої освіти
держадмінізагальноосвітстрації
німи навчальними закладами (в т.ч.
школою-дитячим садком,
інтернатом
при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями,
колегіумами
3 Іванковець- 21.11.2017 Управління 1513202 Надання фіка
№600
соціального
нансової підзахисту насетримки гролення раймадським ордержадмінісганізаціям інтрації
валідів і ветеранів, діяльність яких має
соціальну
спрямованість

7
2210

2610

8
Предмети,
матеріали,
обладнання
та інвентар

Продовження таблиці
9
10
10500
Придбання
новорічних
подарунків

Усього
10500
Субсидії та 1000
поточні
трансферти
підприємствам (установам, організаціям)

Фінансова підтримка Знам'янської районної
організації ветеранів України

4

1

2

3

4
_"_

Районна
державна
адміністрація

5
6
1513035 Компенсаційні
виплати на
пільговий
проїзд автомобільним
транспортом
окремим категоріям громадян
0318370 Субвенція з
місцевого
бюджету державному
бюджету на
виконання
програм
соціальноекономічного
та культурного розвитку
регіонів

7
2730

2620

8
Інші
виплати
населенню

Поточні
трансферти
органам
державного
управління
інших
рівнів

Продовження таблиці
9
10
6225
Компенсаційні
виплати на
пільговий проїзд
автомобільним
транспортом
окремим категоріям громадян

12000

Субвенція на виконання районної
Програми цивільного захисту
Знам'янського
району на 20162020 роки, затвердженої рішенням районної
ради від 29 березня 2016 року
№80, 18 Державній пожежнорятувальній частині (ДПРЧ-18)
Управління Державної Служби
України з
надзвичайних

5

1

2

3

4

5

6

4 Макарись- 23.11.2017 Відділ осві- 1011020 Надання зака
№124
ти, молоді та
гальної середспорту райньої освіти
держадмінізагальноосвітстрації
німи навчальними закладами (в т.ч.
школою-дитячим садком,
інтернатом
при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями,
колегіумами
_"_
_"_
_"_

7

2210

2230

8

Усього
Предмети,
матеріали,
обладнання
та інвентар

Продукти
харчування

Продовження таблиці
9
10
ситуацій у Кіровоградській області на придбання паливномастильних
матеріалів
19225
16250
Придбання: новорічних подарунків - 5000
грн., підписка
періодичних
видань - 3250
грн., матеріали
для поточного
ремонту приміщень - 8000 грн.

8700

Продукти
харчування

6

1

2

3

4
5
6
Управління 1513202 Надання фісоціального
нансової підзахисту насетримки гролення раймадським ордержадмінісганізаціям інтрації
валідів і ветеранів, діяльність яких має
соціальну
спрямованість
_"_
1513400 Інші видатки
на соціальний
захист
населення
Районна
0318370 Субвенція з
державна
місцевого
адміністрабюджету дерція
жавному
бюджету на
виконання
програм
соціальноекономічного
та культурного розвитку
регіонів

7
2610

Продовження таблиці
8
9
10
Субсидії та 1000
Фінансова підпоточні
тримка Знам'янтрансферти
ської районної
підприємств
організації ветеам (устаноранів України
вам, організаціям)

2730

Інші
виплати
населенню

5000

2620

Поточні
трансферти
органам
державного
управління
інших
рівнів

5000

Матеріальна
допомога окремим категоріям
громадян
Субвенція на виконання заходів
районної Програми забезпечення роти охорони
та загонів оборони Знам'янського району транспортом, харчуванням та побутовим обслуговуванням в ході
проведення за-

7

1

2

3

4

5

6

7

8

Продовження таблиці
9
10
нять, тренувань,
виконання вправ,
стрільб,
виконання безпосередніх обов'язків, забезпечення сучасними
зразками засобів
зв'язку, персонального захисту, екіпірування
військовослужбовців та іншими предметами
першої необхідності на 2017 рік,
затвердженої
рішенням
районної ради від
12 жовтня 2017
року № 293 Кіровоградському обласному військовому комісаріату

8

1

2

3

4
_"_

5
_"_

6
_"_

7
_"_

8
_"_

Продовження таблиці
9
10
0
Субвенція на
виконання районної Прогрми
підтримки органів виконавчої
влади з питань
реалізації ними
делегованих і
владних
повноважень у
Знам'янському
районі на 20162018 роки,
затвердженої
рішенням Знам'янської районної ради від 14
грудня 2016 року
№181, із змінами,
Знам'янському
управлінню Державної казначейської служби
України Кіровоградської області
у сумі 5000 грн. –
зміна

9

1

2

3

4

5

6

7

8

Продовження таблиці
9
10
призначення
субвенції,
затвердженої
рішенням
сільської ради
від 30 серпня
2017 року №100,
з встановлення
локальної
обчислювальної
мережі
серверної
кімнати на
облаштування
центрального
входу в
адміністративне
приміщення

10

1

2

3

4
_"_

5
_"_

6
_"_

7
3220

8
Капітальні
трансферти
органам
державного
управління
інших
рівнів

Продовження таблиці
9
10
6000
Субвенція на
виконання районної Програми підтримки
органів виконавчої влади з
питань реалізації
ними делегованих і владних
повноважень у
Знам'янському
районі на 20162018 роки ,
затвердженої
рішенням
Знам'янської
районної ради
від 14 грудня
2016 року №181,
із змінами, для
райдержадміністрації на
придбання
предметів довгострокового
користування

11

1

2

3

4
Районна
державна
адміністрація

_"_

5
6
0312180 Первинна
медична
допомога
населенню

7
2282

0317212 Підтримка
періодичних
видань (газет
та журналів)

2610

5 Мошорин- 15.11.2017 Відділ осві- 1011020 Надання заська
ти, молоді та
гальної середспорту райньої освіти
держадмінізагальноосвітстрації
німи навчальними закладами (в т.ч. -

2210

Продовження таблиці
9
10
7000
Встановлення
паркану та ганку
в Макариському
фельдшерському
пункті

8
Окремі
заходи по
реалізації
державних
(регіональних) програм, не віднесені до
заходів
розвитку
Субсидії та 5000
поточні
трансферти
підприємствам (установам, організаціям)
Усього
53950
Предмети,
24514
матеріали,
обладнання
та інвентар

Фінансова підтримка газети
"Сільське життя"

Придбання:
новорічних подарунків +13000
грн., шин для
шкільного автобусу +11834 грн.
Зменшення суб-

12

1

2

3

4

5

_"_

_"_

6
школою-дитя
чим садком,
інтернатом
при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями,
колегіумами
_"_

Управління 1513035 Компенсаційні
соціального
виплати на
захисту напільговий
селення райпроїзд автодержадмінімобільним
страції
транспортом
окремим категоріям громадян

7

3110

2730

Продовження таблиці
8
9
10
венції, затвердженої рішенням
сільської ради
від 10 березня
2017 року №188,
на придбання
сценічних
костюмів –
320 грн.
Придбання -11514 Зменшення субобладнання
венції, затверді предметів
женої рішенням
довгостроко
сільської ради
вого корисвід 10 березня
тування
2017 року №188,
на придбання
проекторів та
ноутбуків
Інші
48000
Компенсаційні
виплати
виплати на
населенню
пільговий проїзд
автомобільним
транспортом
окремим категоріям громадян

13

1

2

3

4
Районна
державна
адміністрація

5
6
0318370 Субвенція з
місцевого
бюджету державному
бюджету на
виконання
програм
соціальноекономічного
та культурного розвитку
регіонів

7
2620

8
Поточні
трансферти
органам
державного
управління
інших
рівнів

Усього

Продовження таблиці
9
10
0
Зміна призначення субвенції,
затвердженої рішенням сільської ради від
15 вересня
2017 року №257,
Знам'янському
управліньню
Державної
казначейської
служби України
Кіровоградської
області: з встановлення металевих дверей
серверної кімнати – 5000 грн.
на облаштування
центрального
входу в адміністративне приміщення +5000
грн.
61000

14

1
2
3
4
5
6
6 Петрівська 15.11.2017 Управління 1513035 Компенсаційні
№331
соціального
виплати на
захисту напільговий проселення райїзд автомодержадмінібільним транстрації
спортом окремим категоріям громадян
7 Суботцівсь- 24.11.2017 Відділ осві- 1011020 Надання зака
№426
ти, молоді та
гальної середспорту райньої освіти
держадмінізагальноосвітстрації
німи навчальними закладами (в т.ч.
школою-дитячим садком,
інтернатом
при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями,
колегіумами

7
2730

2210

_______________________________

8
Інші
виплати
населенню

Продовження таблиці
9
10
8000
Компенсаційні
виплати на
пільговий проїзд
автомобільним
транспортом
окремим категоріям громадян

Усього
Предмети,
матеріали,
обладнання
та інвентар

8000
12000

Усього
Разом

12000
174675

Придбання
новорічних
подарунків

