від "29" березня 2018 року

№ 89-р
м. Знам’янка

Про затвердження додаткової
субвенції з Дмитрівського
сільського бюджету районному
бюджету
Відповідно до пункту 15 рішення районної ради від 22 грудня 2017 року
№ 364 "Про районний бюджет на 2018 рік":
1. Затвердити обсяг додаткової субвенції районному бюджету з
Дмитрівського сільського бюджету у сумі 1330025 грн. та здійснити розподіл
зазначеної субвенції 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.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О. ГРІНЧАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
29 березня 2018 № 89-р

РОЗПОДІЛ
додаткової субвенції з Дмитрівського сільського бюджету районному бюджету за головними розпорядниками коштів
районного бюджету, кодами програмної, економічної класифікації видатків та напрямками видатків
Назва
сільської
ради,
бюджету

Дата та
номер
рішення
сільської
ради

Головний
Код
розпоряд- програмник коштів ної кларайонного сифікації
бюджету
видатків

1
2
3
Дмитрівсь- 22.03.2018 Районна
ка
№ 308
державна
адміністрація

Назва коду
програмної
класифікації
видатків

4
5
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
6
7
8
2282
Окремі
395000
заходи по
реалізації
державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

Напрямки
видатків

9
Заробітна плата 145870 грн., нарахування на оплату
праці - 32090 грн.;
придбання: матеріалів, обладнання 140500 грн., медикаментів - 3000
грн.; обслуговування та ремонт
автомобіля - 8000
грн.; поточний
ремонт приміщення

2
1

2

3

4

5

6

7

_"_

_"_

_"_

3210

Капітальні
трансферти
підприємствам (установам, організаціям)
Капітальний
ремонт житлового фонду (приміщень)

_"_

0213104 Забезпечення
соціальними
послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування
у зв'язку з похилим віком,
хворобою,
інвалідністю

3131

Продовження додатка
8
9
Дмитрівської амбулаторії загальної
практики сімейної
медицини 65540 грн.
26000
Придбання стерилізатора парового
для Дмитрівської
амбулаторії
загальної практики
сімейної медицини
170544 Капітальний ремонт відділення
стаціонарного
догляду для постійного проживання
територіального
центру соціального
обслуговування
(надання соціальних послуг)
Знам'янського
району в
с. Дмитрівка

3
1

2

3
4
5
Відділ осві- 0611020 Надання зати, молоді та
гальної середспорту райньої освіти
держадмінізагальноосвітстрації
німи навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими
школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
_"_
_"_
_"_

6
2210

7
Предмети,
матеріали,
обладнання
та інвентар

3132

Капітальний
ремонт
інших
об'єктів

Продовження додатка
8
9
20000
Придбання паливно-мастильних
матеріалів

678481

Виготовлення
проектно-кошторисної документації на об'єкти:
"Енергоефективні
заходи в опорному
навчальному закладі "Дмитрівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
ім. Т.Г. Шевченка"

4
Продовження додатка
Знам'янської районної ради в с. Дмитрівка, вул. Поштова, 10. Капітальний
ремонт покрівлі та
утеплення даху" 83954 грн.; "Підвищення енерго-ефективності філії
"Дмитрівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
ім. Т.Г.Шевченка"
Знам'янської районної ради в с.Дмитрівка, вул. Шкільна, 1 Знам'янського
району. Капітальний ремонт покрівлі та утеплення
даху головного
корпусу – пам'ятки
архітектури, початкових класів, старших класів, тиру,
майстерень і
складу" - 138897
грн.; здійснення

5
1

2

3

4

5

0615011 Проведення
навчальнотренувальних
зборів і змагань з олімпійських видів
спорту
Управління 0813033 Компенсаційні
соціального
виплати на
захисту напільговий
селення райпроїзд автодержадмінімобільним
страції
транспортом
окремим
категоріям
громадян
_"_

Продовження додатка
8
9
капітальних ремонтів загальноосвітніх шкіл
району - 455630
грн.
20000
Проведення
навчально-тренувальних зборів і
змагань
футбольної
команди "Колос"

6

7

2240

Оплата
послуг (крім
комунальних)

2730

Інші виплати 20000
населенню

Усього

_______________________________

1330025

Компенсаційні
виплати на
пільговий проїзд
автомобільним
транспортом
окремим
категоріям
громадян

