ОЛЕЩКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

//
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Про внесення змін до показників
районного бюджету на 2017 рік
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня
2017 року № 816, розпорядження голови обласної державної адміністрації від
03 листопада 2017 року № 837, керуючись статтею 23,78, 108 Бюджетного
кодексу України, статтею 6 пунктом 3 частини першої статті 13, пунктом 2
статті 16, пунктом 1 статті 18, частиною четвертою статті 34, пунктом 1
частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1. Внести зміни до районного бюджету в частині перерозподілу
міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету до районного бюджету, а
саме:
1.1 Зменшити доходну та відповідно видаткову частину загального фонду
районного бюджету в частині субвенції з державного бюджету місцевим
бюд«<етпм на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії,
послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого
водопостачання
та водовідведення,
постачання
холодної
води та
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим
підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та
водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого
самоврядування в сумі 491217,10 гривень виконкому Олешківському міської
ради для КП «Олешки-сервіс» Олешківської міської ради.
1.2 Збільшити доходну та відповідно видаткову частину спеціального
фонду районного бюджету в частині субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії,
послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого
водопостачання
та водовідведення,
постачання холодної
води та
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що

вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим
підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та
водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого
самоврядування в сумі 491217,10 гривень виконкому Олешківському міської
ради для КП «Олешки-сервіс» Олешківської міської ради.
2. Внести зміни по головному розпоряднику коштів - управлінню
соціального захисту населення районної державної адміністрації:
2.1 В частині субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та відповідно
видаткову частину загального фонду районного бюджету, а саме:
- зменшити КПКВК 1513042 «Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х
років» КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)» в сумі 3244,00
грн. та КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 20003,00 грн.;
- зменшити КПКВК 1533043 «Надання допомоги при народженні дитини»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 800000,00 грн.;
- зменшити КПКВК 1533044 «Надання допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі
150000,00 грн.;
- зменшити КПКВК 1513046 «Надання тимчасової державної допомоги дітям»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 130000,00 грн.;
- зменшити КПКВК 1513047 « Надання допомоги при усиновленні дитини»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 40000,00 грн.;
- зменшити КПКВК 1513048 «Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі
1200000.00 грн.;
- зменшити КПКВК 1513080 «Надання допомоги по догляду за інвалідами І чи
II групи внаслідок психічного розладу» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»
в сумі 200000,00 грн.;
- збільшити КПКВК 1513045 «Надання допомоги на дітей одиноким матерям»
КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)» в сумі 3244,00 грн. та
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 1140003,00 грн.;
- збільшити КПКВК 1513049 «Надання державної допомоги інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі
1400000,00 грн.
2.2 В частині субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 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), вивезення
побутового сміття та різних нечистот, а саме:

- зменшити КПКВК 1513011 «Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам
нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами
внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги» КЕКВ
2730 «Інші виплати населенню» в сумі 108913,00 грн.;
- зменшити КПКВК 1513012 «Надання пільг ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої
служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за
вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам
міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із
служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які
стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа
слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які
перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей
військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали
безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули
(померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на
житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі
12378,00 грн.;
- зменшити КПКВК 1513013 «Надання пільг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на
час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з

Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2730
«Інші виплати населенню» в сумі 23454,00 грн.;
- зменшити КГЖВК 1513014 «Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів
із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України
"Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої
статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29
Закону України «Про культуру», частиною другою статті 30 Закону України
"Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої
статті 57 Закону України «Про освіту», на безоплатне користування житлом,
опаленням та освітленням» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі
31058,00 грн.;
- зменшити КПКВК 1513015 «Надання пільг багатодітним сім'ям на житловокомунальні послуги» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 39365,00
грн.;
- зменшити КПКВК 1513016 «Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг» КЕКВ 2240 «Оплата інших
послуг (крім комунальних)» в сумі 1,74 грн.;
- збільшити КПКВК 1513016 «Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг» КЕКВ 2730 «Інші виплати
населенню» в сумі 215169,74 грн.
2.3 В частині субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для
сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для
осіб з інвалідністю І - II групи, визначених пунктами 11-14 частини другої
статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок,
інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, та потребують поліпшення житлових умов на 2017 рік» в сумі
736003,39 грн., а саме:
- зменшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету за КПКВК
1516324 «Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення»
КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню» в сумі 736003,39 грн.;
- збільшити профіцит загального фонду районного бюджету, що утворився за
рахунок скорочення видатків, в сумі 736003,39 грн. напрямом використання
якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду);
- збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 736003,39
грн. за рахунок коштів, одержаних із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду);

- збільшити видатки по спеціальному фонду районного бюджету за КПКВК
1516324 «Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення»
КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню» в сумі 736003,39 грн.
2.4 Внести зміни по спеціальному фонду по головному розпоряднику
кошів управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації:
- зменшити обсяг видатків по КПКВК 1512180 «Первинна медична
допомога населенню» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» в сумі 538730,00 грн. на капітальний ремонт
Ювільнянської лікарської амбулаторії Олешківського району.
- збільшити обсяг видатків по КПКВК 1516310 «Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території» КЕКВ 3142 «реконструкція та реставрація
інших об'єктів» в сумі 538730,00 гривень на проведення реконструкції будівлі
Ювільнянської лікарської амбулаторії Олешківського району.
3. Фінансовому управлінню районної державної
адміністрації
підготувати проект рішення про внесення змін до показників районного
бюджету на 2017 рік та в установленому порядку направити на розгляд
районної ради.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

А.К. Сопов

