від "24" вересня 2020 року

№ 207-р

Про затвердження іншої
субвенції з сільських бюджетів
районному бюджету
Відповідно до пункту 3 рішення районної ради від 17 грудня 2019 року
№ 693 "Про районний бюджет Знам'янського району на 2020 рік":
1. Затвердити обсяг іншої субвенції районному бюджету з бюджету
Дмитрівської сільської ради у сумі 886401 грн., змінити напрямок раніше
наданої іншої субвенції з бюджету Володимирівської сільської ради, та
здійснити розподіл зазначеної 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

Василь СМАГЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
24 вересня 2020 року № 207-р
РОЗПОДІЛ
іншої субвенції з сільських бюджетів районному бюджету за головними розпорядниками коштів районного
бюджету, кодами програмної, економічної класифікації видатків та напрямками видатків
№
п/п

Назва
сільської
ради,
бюджету

Дата та
Головний
Код
Назва коду
номер
розпорядник програм- програмної
рішення
коштів
ної кла- класифікації
сільської
районного сифікації
видатків
ради
бюджету видатків
1
2
3
4
5
6
1. Дмитрівська 23.09.2020 Районна
0212111 Первинна меди№ 1040
державна
чна допомога
адміністрація
населенню, що
надається центрами первинної
медичної
(медикосанітарної)
допомоги
Відділ освіти,

0615011 Проведення

Код
Назва коду Обсяг
економі- економіч- коштів,
чної кла- ної клагрн.
сифікації сифікації
видатків видатків
7
8
9
2610
Субсидії та 79390
поточні
трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)

2240

Оплата

50000

Напрямки
видатків

10
На придбання
предметів,
матеріалів,
обладнання та
інвентарю –
7000 грн.,
оплата стимулюючих
виплат лікарюпедіатру –
72390
Проведення

2
1

2

3

4
культури,
молоді та
спорту райдержадміністрації
Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту райдержадміністрації

Районна
державна
адміністрація

5

6
7
навчальнотренувальних
зборів і змагань
з олімпійських
видів спорту
0611020 Надання загаль- 2240
ної середньої
освіти
закладами
загальної середньої освіти (у
тому числі з
дошкільними
підрозділами
(відділеннями,
групами)
0219800 Субвенція з
2620
місцевого
бюджету
державному
бюджету на
виконання
програм
соціальноекономічного
розвитку
регіонів

8
послуг
(крім комунальних)
Оплата
послуг
(крім
комунальних)

Продовження додатка
9
10
зборів і
змагань (ФК
Дмитрівка)

5000

Поточні
15611
трансферти
органам
державного
управління
інших
рівнів

Проведення
заходів районної програми
"Оборона" на
2020 рік, затвердженої рішенням районної ради від
17.12.2019 р.
№ 786 (зі
змінами )
Знам'янському
управлінню
Державної
казначейської
служби України Кіровоградської
області на
реалізацію
заходів
програми

3
1

2

3

4

5

6

7

8

Продовження додатка
9
10
підтримки
органів
виконавчої
влади з питань
реалізації
ними
делегованих і
владних
повноважень у
Знам'янському
районі на
2019-2020
роки,
затвердженої
рішенням
районної ради
від 25.01.2019
№ 596 (на
придбання
предметів,
матеріалів,
обладнання та
інвентарю –
3300 грн.,
оплату послуг
(крім комунальних) –
12311 грн.).

4
1

2

3

4
Районна
державна
адміністрація

Районна
державна
адміністрація

5
6
0213104 Забезпечення
соціальними
послугами за
місцем
проживання
громадян, які не
здатні до
самообслуговування у зв'язку з
похилим віком,
хворобою,
інвалідністю
0213104 Забезпечення
соціальними
послугами за
місцем
проживання
громадян, які
не здатні до
самообслуговув
ання у зв'язку з
похилим віком,
хворобою,
інвалідністю

Продовження додатка
9
10
603600 На заробітну
плату

7
2111

8
Заробітна
плата

2120

Нарахування на
оплату
праці

132800

Усього

886401

Нарахування
на оплату
праці

5
1
2
2. Володимирівська

3
4
17.09.2020. Управління
№ 541
соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Районна
державна
адміністрація

5
6
7
0813140 Оздоровлення
2282
та відпочинок
дітей (крім
заходів з оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок кошів на
оздоровлення
громадян, які
постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи)
0212111 Первинна меди- 2610
чна допомога
населенню, що
надається центрами первинної
медичної
(медикосанітарної)
допомоги

_________________________________

8
Окремі
заходи по
реалізації
державних
(регіональних)
програм, не
віднесені
до заходів
розвитку

Продовження додатка
9
10
-7300
Зменшення
субвенції на
оздоровлення
дітей у стаціонарних закладах

Субсидії та 7300
поточні
трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)
Усього

0

Разом

886401

На придбання
лікарських
засобів для
паліативної
допомоги
онкохворим

