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УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
«»сЛІтмА 2017 р.

№З& З

Про уточнення показників
та перерозподіл бюджетних асигнувань
районного бюджету на 2017 рік
Керуючись частиною 1 статті 41 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації*”, частиною 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, постановою
Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року № 18 “Про затвердження Порядку
передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання
кредитів з бюджету” (зі змінами), пунктом 17 рішення позачергової XII сесії
Вижницької районної ради VII скликання від 10 січня 2017 року № 07-12/17 “Про
приведення районного бюджету на 2017 рік у відповідність до Закону України
“Про Державний бюджет України на 2017 рік” та інших законодавчих актів”,
розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації від 18 жовтня
2017 року №897-р “Про внесення змін до розподілу обсягів субвенцій” та з метою
своєчасного фінансування видатків та недопущення заборгованості:
1. Збільшити обсяг дохідної частини районного бюджету в загальній сумі
6273000 гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 6273000 гривень за
рахунок:
1.1 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 рідких
нечистот в сумі 6273000 гривень.
2. Збільшити видаткову частину районного бюджету на 6273000 гривень, в
тому числі по загальному фонду на 6273000 гривень та збільшити асигнування
головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту населення
Вижницької районної державної адміністрації'” по загальному фонду в сумі
6273000 гривень, з них:
по КТПКВКМБ 1513016 “Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг” КЕКВ 2730 “Інші виплати
населенню” в сумі 6273000 ( шість мільйонів двісті сімдесят три тисячі) гривень.
3. Здійснити перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних
призначень, передбачених головному розпоряднику коштів районного бюджету

“Управління соціального захисту населення Вижницької районної державної
адміністрації” на 2017 рік, в тому числі:
зменшити асигнування в загальній сумі 262070 (двісті шістдесят дві тисячі
сімдесят ) гривень призначені:
по КТПКВКМБ 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 262070 (двісті
шістдесят дві тисячі сімдесят) гривень;
збільшити асигнування в загальній сумі 262070 (двісті шістдесят дві тисячі
сімдесят ) гривень призначені:
по КТПКВКМБ 1513016 “Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг” КЕКВ 2730 “Інші виплати
населенню” в сумі 262070 (двісті шістдесят дві тисячі сімдесят ) гривень.
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:
1) Погодити це розпорядження з постійною комісією Вижницької районної
ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку у
відповідності до чинного законодавства України і внести на затвердження
черговою сесією Вижницької районної ради.
2) Після погодження постійною комісією Вижницької районної ради з
питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку внести відповідні
зміни до річного та помісячного розпису доходів, фінансування та видатків
районного бюджету на 2017 рік.
4.
Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації І.Романюка.

Голова
районної державної адміністрації

