УКРАЇНА

ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
29.01.2018

№ 48

Про внесення змін до річного
розпису асигнувань на 2018 рік
Керуючись статтями 6, 18 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», на виконання рішення сесії Запорізької обласної ради від
25.01.2018 № 10 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від
30.11.2017 № 63 «Про обласний бюджет на 2018 рік», відповідно до пункту 15
рішення районної ради від 05.01.2018 № 38 «Про районний бюджет на 2018
рік»:
1. Збільшити річний обсяг доходів районного бюджету по загальному
фонду:
1) по КДК 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 16893582,00 грн.;
2) 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 непрацюючій
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи
внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету» на суму 2892200,00 грн.
2. Провести зміни річного розпису районного бюджету по загальному
фонду по головному розпоряднику коштів – управлінню соціального захисту
населення райдержадміністрації:
1) збільшити асигнування по КФК 0813011 «Надання пільг на оплату

2
житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 3711045,00 грн.;
2) збільшити асигнування по КФК 0813012 «Надання субсидій населенню
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» КЕКВ
2730 «Інші виплати населенню» на суму 13182537,00 грн.;
3) збільшити асигнування по КФК 0813043 «Надання допомоги при
народженні дитини» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 2892200,00
грн.
3. Управлінню фінансів райдержадміністрації внести відповідні зміни до
розпису асигнувань загального фонду районного бюджету.
4. Дане розпорядження винести на розгляд чергової сесії районної ради.
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