ОЛЕШКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про затвердження розподілу обсягу
розрахункових міжбюджетних
трансфертів між районним
бюджетом та бюджетами
сіл, селищ, міста районного
значення на 2018 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018
рік», пункту 20 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу
України, керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 17, пунктом 1 частини першої та
частиною третьою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1. Затвердити Порядок розподілу обсягу міжбюджетного трансферту між
районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міста районного значення на
2018 рік на утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури,
(додаток 1).
2. Затвердити розрахункові показники обсягу міжбюджетних трансфертів
між районним бюджетом та бюджетами міста, сіл, селищ району на 2018 рік та
річний обсяг субвенції з районного бюджету бюджетам сіл, селищ, міста
районного значення, який передається на утримання дитячих навчальних закладів
та закладів культури з відповідних місцевих бюджетів, (додаток 2).
3. Головам міської, сільських та селищних рад забезпечити цільове
використання коштів субвенції на забезпечення потреби по захищеним статтям
видатків.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації О.В. Баранова.
Голова районної
державної адмініоіраціт~~;

/О.ВЛСрМченко-Скалозуб

Додаток 1
до розпорядження
голови районної державної
адміністрації
від
р. №

ПОРЯДОК
розподілу обсягу міжбюджетного трансферту між районним бюджетом та
бюджетами міста районного значення, сіл, селищ на 2018 рік на утримання
дошкільних навчальних закладів та закладів культури
1. Розрахунковий показник обсягу міжбюджетного трансферту з районного
бюджету бюджетам місцевого самоврядування, визначаються
окремо для кожної
галузі виходячи з розрахункового обсягу видатків на відповідну галузь, які
розраховані виходячи із мінімальної потреби у видатках на 2018 рік.
2. Розподіл обсягу міжбюджетного трансферту між районним бюджетом та
бюджетами сіл, селищ, міста районного значення на 2018 рік (V;), становить суму
розрахункових показників на дитячі дошкільні установи та заклади культури:
VI = Уоі + Укі
де, Уоі - розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільні навчальні заклади
для місцевих бюджетів району;
Укі - розрахунковий показник обсягу видатків на заклади культури.
3. Розрахунок обсягу видатків на утримання дошкільних навчальних закладів
проведено виходячи із мінімальної потреби основних соціальних виплат (заробітної
плати з нарахуваннями) та розрахунків за енергоносії.
Обсяг видатків на оплату праці визначено виходячи із розміру мінімальної
заробітної плати на 2018 рік (з 1 січня - 3723 гривень) та розміру посадового окладу
(тарифної ставки) працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з
01.01.2018 р . - 1 7 6 2 грн.).
Для працівників дошкільних навчальних закладів при розрахунку потреби у
видатках на заробітну плату враховано:
обов'язкові виплати згідно штатного розпису;
надбавка за престижність праці педагогічним працівникам в розмірі 20 %;
доплата до мінімальної заробітної плати.
матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам;
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам в розмірі 10% від
посадового окладу;
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Для працівників закладів культури, при розрахунку потреби у видатках на
заробітну плату враховано:
обов'язкові виплати згідно штатного розпису;
доплата за вислугу років;
доплата до мінімальної заробітної плати;
матеріальна допомога на оздоровлення.

Обсяг видатків на енергоносії визначено виходячи із лімітів споживання
енергоносіїв та діючих тарифів з урахуванням прогнозного підвищення.

Л

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.Є. Попова

Додаток 2
до розпорядження голови
районної державної адміінстрації
від "18" грудня 2017 р. № 802

Розподіл обсягу міжбюджетного трансферту між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міста районного
значення на 2018 рік на утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури

АТО

Видатки на
утримання
дитячих
навчальних
закладів

в тому числі

Заробітна плата,з
нарахуваннями

Енергоносії

Видатки на
утримання
закладів
культури

в тому числі

Заробітна плата з
нарахуваннями

Енергоносії

Обсяг субвенції, що
передається
бюджетам сіл,
селищ, міста
районного значення

12 227 300

10 580 200

1 647 100

999 400

864 600

134 800

13 226 700

Бюджет селища Нова Маячка

3 624100

3 226 200

397 900

1 049 000

900 600

148 400

4 673 100

Бюджет с. Козачі Лагеря

1 222 600

1 128 500

94 100

686 700

608 500

78 200

1 909 300

Бюджет с. Костогризово

1 202 500

1 073 800

128 700

655 000

618 800

36 200

1 857 500

58 700

56 000

2 700

306 400

249 500

56 900

365 100

2 934 800

2 683 500

251 300

664 400

584 000

80 400

3 599 200

31 700

ЗО 800

900

233 900

232 300

1 600

265 600

21 301 700

18 779 000

2 522 700

4 594 800

4 058 300

536 500

25 896 500

Бюджет м. Олешки

Бюджет с. Підстеп не
Бюджет с. Раденськ
Бюджет с. Солонці
Всього:

Керівник апарату районної
державної адміністрації
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