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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"/4
Про уточнення показників
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 № 0712/17 “Про приведення районного бюджету на 2017 рік у відповідність до
Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” та інших
законодавчих актів”, враховуючи розпорядження Чернівецької обласної
державної адміністрації від 12 грудня 2017 року №1163-р “Про збільшення
обсягів субвенції з державного бюджету” :
1. Збільшити обсяг дохідної частини районного бюджету в загальній сумі
12 472 900 (дванадцять мільйонів чотириста сімдесят дві тисячі дев’ятсот)
гривень, в тому числі по загальному фонду в сумі 12 472 900 (дванадцять
мільйонів чотириста сімдесят дві тисячі дев’ятсот) 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 та водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та
рідких нечистот в сумі 12 472 900 (дванадцять мільйонів чотириста сімдесят дві
тисячі дев’ятсот) гривень.
2. Збільшити видаткову частину районного бюджету на 12 472 900
(дванадцять мільйонів чотириста сімдесят дві тисячі дев’ятсот) гривень, в тому
числі по загальному фонду в сумі 12 472 900 (дванадцять мільйонів чотириста
сімдесят дві тисячі дев’ятсот) гривень та збільшити асигнування головному
розпоряднику коштів районного бюджету “Управління соціального захисту
населення Вижницької районної державної адміністрації” по загальному фонду
в сумі 12 472 900 (дванадцять мільйонів чотириста сімдесят дві тисячі дев’ятсот)
гривень, з них:
по КТПКВКМБ 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 141 502,74 (сто сорок одна тисяча п’ятсот
дві гривні сімдесят чотири копійки);
по КТПКВКМБ 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 4 581,44 (чотири тисячі
п’ятсот вісімдесят одна гривня сорок чотири копійки);
по КТПКВКМБ 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 8 922,77 (вісім тисяч дев’ятсот двадцять дві
гривні сімдесят сім копійок);
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 ЗО 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 13 460,46
(тринадцять тисяч чотириста шістдесят гривень сорок шість копійок);
по КТПКВКМБ 1513015 “Надання пільг багатодітним сім'ям на житловокомунальні послуги” КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” в сумі 95 705,43
(дев’яносто п’ять тисяч сімсот п’ять гривень сорок три копійки);
по КТПКВКМБ 1513016 “Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг” КЕКВ 2240 “Оплата послуг
(крім комунальних)” в сумі 23 892,78 (двадцять три тисячі вісімсот дев’яносто
дві гривні сімдесят вісім копійок), КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” в сумі
12 184 834,38 (дванадцять мільйонів сто вісімдесят чотири тисячі вісімсот
тридцять чотири гривні тридцять вісім копійок).
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрацїї:
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.
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