від "23" березня 2018 року

№ 82-р
м. Знам’янка

Про затвердження додаткових
субвенцій з сільських бюджетів
районному бюджету
Відповідно до пункту 15 рішення районної ради від 22 грудня 2017 року
№ 364 "Про районний бюджет на 2018 рік":
1. Затвердити обсяг додаткових субвенцій районному бюджету з
сільських бюджетів у сумі 335920 грн., а саме: Іванковецького – 12200 грн.,
Мошоринського – 75000 грн., Петрівського – 16000 грн., Трепівського –
218800 грн., Цибулівського – 13920 грн. та здійснити розподіл зазначених
субвенцій за головними розпорядниками коштів районного бюджету, кодами
програмної, економічної класифікації видатків та напрямками видатків, згідно з
додатком.
2. Затвердити субвенцію з районного бюджету міському бюджету
м. Знам'янка у сумі 57000 грн. за рахунок субвенцій із сільських бюджетів на
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.
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.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О. ГРІНЧАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
23 березня 2018 № 82-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

Дата та
номер
рішення
сільської
ради

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

1
2
3
4
1 Іванковець- 06.03.2018 Районна
ка
№703
державна
адміністрація

5
6
0212111 Первинна медична допомога населенню,
що надається
центрами первинної медичної (медикосанітарної)
допомоги

Код
Назва коду
Обсяг
еконо- економічної коштів,
мічної класифікації
грн.
класифівидатків
кації
видатків
7
8
9
2282
Окремі
12200
заходи по
реалізації
державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

Напрямки
видатків

10
Підключення
до мережі
інтернет
Іванковецької
амбулаторії
зага-льної
практики
сімейної медицини

2
Продовження додатка
1

2

3

4
5
6
Управління 0813033 Компенсаційні
соціального
виплати на
захисту напільговий
селення райпроїзд
держадмініавтомобільним
страції
транспортом
окремим
категоріям
громадян
Фінансове
3719770 Інші субвенції
управління
з місцевого
райдержадмі
бюджету
ністрації

2 Мошорин- 13.03.2018 Відділ осві- 0611020 Надання заська
№336
ти, молоді та
гальної середспорту райньої освіти
держадмінізагальноосвітстрації
німи навчальними закладами (в т.ч.
школою-дитя-

7
2730

2620

2210

8
Інші
виплати
населенню

Поточні
трансферти
органам
державного
управління
інших
рівнів
Усього
Предмети,
матеріали,
обладнання
та інвентар

9
-10000

10000

12200
30000

10
Зміна
призначення
субвенції

Субвенція міському бюджету
м.Знам'янка на
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
Придбання:
запасних частин для
шкільного
автобусу - 9500
грн., матеріалів
для поточного
ремонту - 20500
грн.

3
Продовження додатка
1

2

3

4

5

6
чим садком,
інтернатом
при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями,
колегіумами
Управління 0813242 Інші заходи у
соціального
сфері соціальзахисту наного захисту і
селення райсоціального
держадмінізабезпечення
страції
_"_
0813033 Компенсаційні
виплати на
пільговий
проїзд автомобільним
транспортом
окремим
категоріям
громадян
Фінансове
3719770 Інші субвенції
управління
з місцевого
райдержадбюджету

7

8

9

10

2730

Інші
виплати
населенню

20000

Матеріальна
допомога окремим категоріям
громадян

2730

Інші
виплати
населенню

15000

2620

Поточні
трансферти
органам

10000

Компенсаційні
виплати на
піль-говий
проїзд
автомобільним
транспортом
окремим категоріям
громадян
Субвенція міському бюджету
м. Знам'янка на

4
Продовження додатка
1

2

3

4
міністрації

5

6

3 Петрівська 23.02.2018 Відділ осві- 0611020 Надання за№404
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
Районна
0219800 Субвенція з
державна
місцевого
адміністрабюджету
ція
державному
бюджету на
виконання

7

3110

3220

8
9
державного
управління
інших
рівнів
Усього
75000
Придбання 13000
обладнання
і предметів
довгострокового
користувачння

10
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

Капітальні
трансферти
органам
державного
управління
інших

Субвенція на
реалізацію заходів районної
програми
підтримки органів виконавчої

3000

Придбання
комп'ютерної
техніки для
опорного навчального закладу "Петрівський навчальновиховний
комплекс
"Дошкільний
навчальний
заклад-загально-освітня
школа І-ІІІ
ступенів"

5
Продовження додатка
1

2

3

4

5

6
програм
соціальноекономічного
розвитку
територій

4 Трепівська 16.03.2018 Відділ осві- 0611020 Надання за№269
ти, молоді та
гальної середспорту райньої освіти
держадмінізагальноосвітстрації
німи навчаль-

7

2210

8
рівнів

Усього
Предмети,
матеріали,
обладнання
та інвентар

9

16000
49800

10
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,
управлінню
соціального
захисту
населення райдержадміністрації на придбання
принтера
Придбання: для
шкільного автобусу паливномастильних матеріалів - 29500

6
Продовження додатка
1

2

3

4

5

_"_

_"_

Районна
державна
адміністрація

6
ними закладами (в т.ч.
школою-дитячим садком,
інтернатом
при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями,
колегіумами
_"_

0212111 Первинна медична допомога населенню,
що надається
центрами первинної медичної (медикосанітарної)
допомоги

7

2230
2282

8

9

Продукти
61100
харчування
Окремі
56900
заходи по
реалізації
державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

10
грн., запасних
частин - 18100
грн.; будівельних матеріалів 2200 грн.

Продукти
харчування
Заробітна плата
- 36582 грн.,
нарахування на
оплату праці 10318 грн.;
придбання паливно-мастильних матеріалів 5000 грн.,
медикаментів 5000 грн.

7
Продовження додатка
1

2

3

4
_"_

5
6
0219800 Субвенція з
місцевого
бюджету
державному
бюджету на
виконання
програм
соціальноекономічного
розвитку
територій

7
3220

8
Капітальні
трансферти
органам
державного
управління
інших
рівнів

9
3000

10
Субвенція на
реалізацію
заходів 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,
управлінню
соціального
захисту населення райдержадміністрації на
придбання принтера

8
Продовження додатка
1

2

3

4
5
6
Управління 0813033 Компенсаційні
соціального
виплати на
захисту напільговий
селення райпроїзд автодержадмінімобільним
страції
транспортом
окремим
категоріям
громадян
Фінансове
3719770 Інші субвенції
управління
з місцевого
райдержадбюджету
міністрації

5 Цибулівсь- 19.03.2018 Районна
ка
№415
державна
адміністрація

0212111 Первинна медична допомога населенню,
що надається
центрами первинної медичної (медикосанітарної)
допомоги

7
2730

2620

2282

8
Інші
виплати
населенню

9
11000

Поточні
37000
трансферти
органам
державного
управління
інших
рівнів
Усього
218800
Окремі
10000
заходи по
реалізації
державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

10
Компенсаційні
виплати на пільговий проїзд
автомобільним
транспортом
окремим категоріям громадян
Субвенція міському бюджету
м. Знам'янка на
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
Придбання
паливно-мастильних
матеріалів 5000 грн., медикаментів - 5000
грн.

9
Продовження додатка
1

2

3

4
5
6
Управління 0813033 Компенсаційні
соціального
виплати на
захисту напільговий
селення райпроїзд автодержадмінімобільним
страції
транспортом
окремим
категоріям
громадян

7
2730

_______________________________

8
Інші
виплати
населенню

9
3920

Усього

13920

Разом

335920

10
Компенсаційні
виплати на
пільговий проїзд
автомобільним
транспортом
окремим категоріям громадян

