від 22 грудня 2018 року

№ 362-р

Про внесення змін до обсягів субвенцій
з державного бюджету у грудні 2018 року
Відповідно до пункту 15 рішення районної ради від 15 грудня 2017 року
№ 261 «Про районний бюджет на 2018 рік», розпоряджень голови обласної
державної адміністрації від 18 грудня 2018 року № 1029-р «Про внесення змін
до обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
соціальної допомоги», від 18 грудня 2018 року № 1035-р «Про внесення змін до
обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
допомог населенню», від 20 грудня 2018 року № 1047-р «Про перерозподіл
обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг
та житлових субсидій населенню», від 21 грудня 2018 року № 1051-р «Про
внесення змін до обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату допомог, пільг та житлових субсидій населенню», довідок
департаменту фінансів облдержадміністрації від 18 грудня 2018 року № 622, від
21 грудня 2018 року № 629, від 22 грудня 2018 року № 634, № 638:
1. Збільшити доходи по коду 41050100 «Субвенція з місцевого бюджету
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління
багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 385900 грн., а
саме по:
КПКВ 0813012 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг» КЕКВ 2730 збільшити на суму
394339,12 грн., КЕКВ 2240 – зменшити на суму 54,89 грн.;
КПКВ 0813011 «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» КЕКВ 2730
зменшити на суму 8384,23 тис. грн.
2. Зменшити доходи по КДК 41050300 «Субвенція з місцевого бюджету на
виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не
мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової
державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги
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непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи
ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету» на суму 8128000 грн., а саме зменшити видатки по:
КПКВ 0813041 «Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами»
КЕКВ 2240 на суму 471,22 грн., КЕКВ 2730 – 51752,97 грн.;
КПКВ 0813042 «Надання допомоги при усиновленні дитини» КЕКВ 2240
на суму 1000 грн., КЕКВ 2730 – 48360 грн.;
КПКВ 0813043 «Надання допомоги при народженні дитини» КЕКВ 2240
на суму 1515,81 грн., КЕКВ 2730 – 4845057,19 грн.;
КПКВ 0813044 «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку
чи піклування» КЕКВ 2240 на суму 1515,81 грн., КЕКВ 2730 – 323486,43 грн.;
КПКВ 0813045 «Надання допомоги на дітей одиноким матерям» КЕКВ
2240 на суму 1656,06 грн., КЕКВ 2730 – 321830,37 грн.;
КПКВ 0813046 «Надання тимчасової державної допомоги дітям» КЕКВ
2240 на суму 970,47 грн., КЕКВ 2730 – 63747,25 грн.;
КПКВ
0813047
«Надання
державної
соціальної
допомоги
малозабезпеченим сім’ям» КЕКВ 2240 на суму 1203,69 грн., КЕКВ 2730 –
2059368,47 грн.;
КПКВ 0813081 «Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» КЕКВ 2240 на суму
2811,54 грн., КЕКВ 2730 – 10709,05 грн.;
КПКВ 0813082 «Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги
на догляд» КЕКВ 2240 на суму 8354,50 грн., КЕКВ 2730 – 104480,68 грн.;
КПКВ 0813083 «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I
чи II групи внаслідок психічного розладу» КЕКВ 2240 на суму 2631,71 грн.,
КЕКВ 2730 – суму 102735,05 грн.;
КПКВ 0813084 «Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права
на пенсійну виплату» КЕКВ 2240 на суму 1720,61 грн., КЕКВ 2730 – суму
170476,59 грн.;
КПКВ 0813085 «Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також
за особою, яка досягла 80-річного віку» КЕКВ 2240 на суму 59,66 грн.,
КЕКВ 2730 – 2084,87 грн.
3. Зменшити доходи по коду 41050700 «Субвенція з місцевого бюджету на
виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»,
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної
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допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 250000 грн., а саме
зменшити видатки по КПКВ 0813230 «Виплата державної соціальної допомоги
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші
ходять за дитиною» та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та
виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного
вихователя» КЕКВ 2730 на суму 250000 грн.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації
розпорядження районній раді на затвердження.

подати

дане

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

