УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
9.12.2014

№ 199

Про внесення змін до
районного бюджету на 2014 рік
Відповідно до частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України,
пункту 10 рішення 23 сесії районної ради 6 скликання від 28 січня 2014 року
№ 300 „Про районний бюджет на 2014 рік”, розпоряджень голови обласної
державної адміністрації від 04 грудня 2014 року № 354 „Про внесення змін до
обласного бюджету на 2014 рік”, від 08 грудня 2014 року № 363 „Про внесення
змін до обласного бюджету на 2014 рік” та враховуючи розпорядження
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1162-р „Про
перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству
фінансів на 2014 рік, для спрямування місцевим бюджетам на оплату праці”:
1. Внести такі зміни до загального та спеціального фондів районного
бюджету на 2014 рік:
1) у частині доходів загального фонду:
збільшити доходи по ККДБ 41020600 „Додаткова дотація
з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих
бюджетів” на суму 1183600 грн.;
зменшити доходи по ККДБ 41030600 „Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної
допомоги дітям” на суму 1413600 грн.;
зменшити доходи по ККДБ 41030800 „ Субвенція 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 рідких нечистот” на
суму 166600 грн.;
2) у частині доходів спеціального фонду:
зменшити доходи по ККДБ 41036600 „Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з централізованого
водопостачання та
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню,

яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що
затверджувалися та/або погоджувалися
органами державної влади чи
місцевого самоврядування” на суму 502947,00 грн..
3) у частині видатків загального фонду:
збільшити видатки по КТКВК 250313 „Додаткова дотація з державного
бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів”
(головний розпорядник коштів – управління фінансів районної державної
адміністрації), КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів” на суму 360000 грн. та спрямувати Олевській міській
раді;
збільшити видатки по КТКВ 080101 „Лікарні” на суму 600000 грн., в тому
числі: КЕКВ 2111 „Заробітна плата” на суму
371800 грн.., КЕКВ 2120
„Нарахування на оплату праці” на суму 228200грн.;
збільшити видатки по КТКВК 080800 „Центри первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги” по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку” на суму
223600 грн.;
зменшити видатки по:
КТКВК 090302 „Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами” на суму
82300 грн.;
КТКВК 090303 „Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років” на
суму 81780 грн.;
КТКВК 090304 „Допомога при народженні дитини” на суму 516900 грн.;
КТКВК 090305 „Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування” на суму 144800 грн.;
КТКВК 090306 „Допомога на дітей одиноким матерям” на суму 193800
грн.;
КТКВК 090307 „Тимчасова державна допомога дітям” на суму 55820
грн.;
КТКВК 090308 „Допомога при усиновленні дитини” на суму 10900 грн.;
КТКВК 091300 „Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та
дітям інвалідам” на суму 327300 грн.;
КТКВК 090201 „Пільги 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” на суму 30600
грн.;
КТКВК 090204 „Пільги 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, хворобою або вислугою років
військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з
числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників
міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної
охорони, 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, які загинули (померли)
або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали
інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житловокомунальні послуги” на суму 13203 грн.;
КТКВК 090207 „Пільги 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” на суму
32936 грн.;
КТКВК 090210 „Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту
рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист
рослин", громадянам, передбачені пунктом „Ї” частини першої статті 77 Основ
законодавства про охорону здоров"я, частиною четвертою статті 29 Основ
законодавства 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” на суму 20855 грн.;
КТКВК 090215 „Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного
типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє
або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше
року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено
опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги» на суму 32100 грн.
КТКВК 090405 „Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату
житлово- комунальних послуг” на суму 36906 грн..
4) у частині видатків спеціального фонду:
зменшити видатки по КТКВК 250383 „Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з централізованого
водопостачання та
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню,

яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що
затверджувалися та/або погоджувалися
органами державної влади чи
місцевого самоврядування” КЕКВ 2620 „Поточні трансферти
органам
державного управління інших рівнів” на суму 502947,00 грн. Та відповідно
зменшити кошти субвенції з районного бюджету бюджетам:
- Новобілокоровицької селищної ради – 492390,90 грн.
- Олевської міської ради – 10556,10 грн.
2. Внести зміни до показників міжбюджетних трансфертів між районним
бюджетом та іншими бюджетами на 2014 рік.
3. Спрямувати додаткову дотацію виключно на оплату праці працівників
бюджетних установ з метою недопущення прострочення кредиторської
заборгованості із зазначених виплат.
4. Розпорядження винести на розгляд та затвердження сесії районної
ради.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник голови
адміністрації
(підпис існує)
“Погоджено”
Голова районної
ради
(підпис існує)
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