УКРАЇНА
МИХАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
_____________________________________

№ ______

Про перерозподіл обсягу субвенції
з державного бюджету в 2019 році
Керуючись ст.23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 6, 18, 41 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», рішеннями районної ради від
21.12.2018 № 14 «Про районний бюджет на 2019 рік», від 20.07.2006 № 3 «Про
делегування повноважень районної ради Михайлівській районній державній
адміністрації», та виходячи з фактичних нарахувань,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Провести перерозподіл 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 2019 рік:
1) зменшити за кодом видатків 0813043 на суму 5230,00 грн.;
2) збільшити за кодом видатків 0813084 на суму 5230,00 грн.
2. Управлінню фінансів райдержадміністрації провести уточнення розпису
доходів і видатків районного бюджету для фінансування зазначених видатків.
3. Дане розпорядження винести на розгляд сесії районної ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації.

Голова

О. СТУЛЕНЬ

ПРОЕКТ ПОДАВ:
ДЕГЕРМЕНЖІ С. Заступник начальника –
начальник бюджетного відділу
управління фінансів районної
державної адміністрації
______ „___”__________2019р.
(підпис)

Аркуш погодження додається:

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
проекту розпорядження голови районної державної адміністрації
«Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету в 2019 році»
ПРІЗВИЩЕ,
ініціал
1
СПАССЬКА І.

Найменування посади

Підпис, дата

2
3
Перший заступник голови
райдержадміністрації
__________„___”________2019р.
(підпис)
СТАРОКОЖКО А. Керівник апарату
__________„___”________2019р.
райдержадміністрації
(підпис)
ЗЕЗУЛЬ І.
Начальник відділу
організаційної роботи та
документального
__________„___”________2019р.
забезпечення апарату
(підпис)
райдержадміністрації
ЧУРКІНА Л.
Головний спеціаліст
відділу організаційної
роботи та
документального
__________„___”________2019р.
(підпис)
забезпечення апарату
райдержадміністрації
НОВІКОВА М.
Головний спеціаліст –
юрисконсульт апарату
__________„___”________2019р.
райдержадміністрації
(підпис)
КОГУТ К.
Провідний спеціаліст з
питань запобігання та
виявлення корупції
__________„___”________2019р.
апарату
(підпис)
райдержадміністрації
УДОВІЧЕНКО В. Голова постійної комісії з
питань економічного
розвитку, бюджету,
планування,
підприємництва та
управління об’єктами
__________„___”________2019р.
спільної власності
(підпис)
територіальних громад
району
Підлягає публікації чи ні? ______________________
Електронна версія надана та
відповідає текстовому оригіналу: _____________________________
(підпис головного розробника)

Отримав: ___________________
(підпис)

Пояснювальна записка
до проекту розпорядження
«Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету в 2019 році»
1. Обґрунтування необхідності видання розпорядження
Виходячи з фактичних нарахувань, для забезпечення виплати 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
2.Мета і шляхи її досягнення
Забезпечення виплати 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
3. Правові аспекти
ст.23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 6, 18, 41 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», рішеннями районної ради від 21.12.2018
№ 14 «Про районний бюджет на 2019 рік», від 20.07.2006 № 3 «Про
делегування повноважень районної ради Михайлівській районній державній
адміністрації»
4.Фінансово-економічне обґрунтування
Забезпечення виплати 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
5. Позиція заінтересованих органів
Не стосується.
6. Регіональний аспект
Не має.

7. Громадське обговорення
Не обговорюється.
8. Прогноз результатів
Своєчасність виплати 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 розладу, з
метою забезпечення виплати відповідно до фактичного нарахування.

Заступник начальника – начальник
бюджетного відділу управління фінансів
районної державної адміністрації
_____________ 2019р.

С. ДЕГЕРМЕНЖІ

