УКРАЇНА

МИХАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

29.01.2018

№ 18

Про збільшення обсягу субвенції
з державного бюджету на 2018 рік
Керуючись ст.23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.18 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», рішеннями районної ради від 21.12.2017
№ 17 «Про районний бюджет на 2018 рік», від 20.07.2006 № 3 «Про делегування
повноважень районної ради Михайлівській районній державній адміністрації» та
рішенням сесії Запорізької обласної ради від 25.01.2018 № 10:
1. Збільшити обсяг субвенції із загального фонду державного бюджету
місцевим бюджетам 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 соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної
виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку на 2018 рік
за кодом доходів 41030600 на суму 2402319,00 грн.
2. Провести перерозподіл субвенції з загального фонду державного
бюджету місцевим бюджетам 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 соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду
за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку на
2018 рік:
1) збільшити за 813041 на суму 255094,00 грн.,
813082 на суму 2541775,00 грн.,
813085 на суму 26720,00 грн.;
2) зменшити за 813082 на суму 421270,00 грн.

2. Управлінню фінансів райдержадміністрації провести уточнення
розпису доходів і видатків районного бюджету для фінансування зазначеної
субвенції.
3. Винести це розпорядження на розгляд сесії районної ради.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації.

Голова районної
державної адміністрації

О.В.Стулень

