МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕСЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 10 лютого 2017 року

№ 146

м. Мала Виска

Про внесення змін до рішення районної ради
від 20 грудня 2016 року №127 «Про районний
бюджет на 2017 рік»
На підставі пункту 17 частини 1 статті 43
Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, статті 78 Бюджетного кодексу України,
районна рада
В И Р І Ш И ЛА:
1. Внести зміни до рішення районної ради від 20 грудня 2016 року №127 «Про
районний бюджет на 2017 рік», а саме:
1) збільшити доходи районного бюджету на 12 781 877 грн. в тому числі :
а) загальний фонд - на 12 386 877 грн., з них:
- за рахунок субвенцій з інших місцевих бюджетів – на 1 790 177 грн.;
- медичної субвенції з державного бюджету - на 10 596 700 грн.;
б) спеціальний фонд – на 395 000 грн., з них :
- за рахунок субвенцій з інших місцевих бюджетів – на 395 000 грн.;
2) збільшити видатки районного бюджету на 12 781 877 грн., в тому числі :
а) загальний фонд – на 11 936 877 грн.;
б) спеціальний фонд – на 845 000 грн.;
3) внести зміни до додатків 1, 3, згідно додатків 1,3;
4) викласти додатки 2, 5, 6, 7 в новій редакції, згідно додатків 2, 5, 6, 7.
2. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації від :
- 16 грудня 2016 року №436-р;
- 21 грудня 2016 року №439-р;
- 26 грудня 2016 року №443-р;
- 30 січня 2017 року №40-р.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності.

Заступник голови районної ради

В.Палій

Додаток 1
до рішення Маловисківської районної ради
10 лютого 2017 №146

Зміни
до доходів районного бюджету на 2017 рік, визначених у додатку 1 рішення
Маловисківської районної ради від 20 грудня 2016 року № 127
грн.

Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

40000000 Офіційні трансферти

Всього

Загальний
фонд

12 781 877,0

12 386 877,0

23 043 300,0

23 043 300,0

-23 043 300,0

-23 043 300,0

12 781 877,0

Всього

в т.ч. бюджет
розвитку

395 000,0

395 000,0

12 386 877,0

395 000,0

395 000,0

2 185 177,0

1 790 177,0

395 000,0

395 000,0

10 596 700,0

10 596 700,0

12 781 877,0

12 386 877,0

395 000,0

395 000,0

41020000 Дотації
у тому числі з державного бюджету

41020200

41020600
41030000
41035000

додаткова дотація з державного
бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров"я
додаткова дотація
Субвенції
Інші субвенціїї

41035800

Субвенція з державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
виплату
державної соціальної допомоги на дітейсиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам вихователям і
прийомним
батькам
за
надання
соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім"ях за
принципом "гроші ходять за дитиною",
оплату послуг із здійснення патронату
над дитиною та виплату соціальної
допомоги на утримання дитини в сім"ї
патронатного вихователя

41034200

Медична
субвенція
з
державного
бюджету місцевим бюджетам

Всього доходів

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

В.Крило
1

Додаток 2
до рішення Маловисківської районної ради
10 лютого 2017 № 146

ФІНАНСУВАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2017 РІК

грн.
Спеціальний фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

ВСЬОГО

1

2

3

Загальний фонд

Разом

4

5

у тому числі бюджет
розвитку
6

200000 Внутрішнє фінансування

-350 000,0

350 000,0

350 000,0

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків кошт ів бюдж ет ів

-350 000,0

350 000,0

350 000,0

2673535,83
2673535,83
-350 000,0

257870,56
257870,56
350 000,0

227127,53
227127,53
350 000,0

-350 000,0

350 000,0

350 000,0

600000 Фінансування за активними операціями

-350 000,0

350 000,0

350 000,0

602000 Зміни обсягів бюдж ет них кошт ів

-350 000,0

350 000,0

350 000,0

2 673 535,83
2 673 535,83
-350 000,0

645 830,07
645 830,07
350 000,0

227 127,53
227 127,53
350 000,0

-350 000,0

350 000,0

350 000,0

208100 На початок періоду
208200 На кінець періоду
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)

2931406,39
2931406,39

Усього за типом кредитора

602100 На початок періоду
602200 На кінець періоду
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)

Усього за типом боргового зобов’язання
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

3 319 365,90
3 319 365,90

В.Крило

Додаток 3
до рішення Маловисківської районної ради
10 лютого 2017 №146

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ ВИДАТКІВ
районного бюджету на 2017 рік
за головними розпорядниками коштів

(тис.грн.)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них:
Код
програмної
класифікації
Код
видатків та ТПКВКМБ/
кредитування ТКВКБМС
місцевих
бюджетів

1
0100000
0110000

2

0117500

7500

Код
ФКВКБ

3

Найменування згідно з тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів

5

4
Маловисківська районна рада
Маловисківська районна рада

0411

Інші заходи,пов'язані з економічною діяльніст ю
в тому числі субвенції сільських рад: Кіровська 5000, Лозуватська - 5000, Новогригорівська 2000, Оникіївська - 7400, Плетеноташлицька 8000, Розсохуватська - 1000, Великлвисківська 10000, Злинська - 20000

0300000

Районна державна адміністрація

0310000

Районна державна адміністрація
Охорона здоров" я

0312000
0312010

2010

0731

УСЬОГО

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню

у т ому числі за рахунок кошт ів районного
бюдж ет у
у т ому числі за рахунок медичної субвенції з
держ авного бюдж ет у (ОТГ)
у т ому числі дот ація з держ авного бюдж ет у

видатки
споживання

6

2030

0732

2180

0726

1030

8

10

11

оплата
комунальних послуг
та енергоносіїв
(код 2270)

12

13

РАЗОМ

видатки
розвитку

бюджет розвитку

14

15

17

62400,00

62400,00

13782300,00
13782300,00
10251300,00
6127600,00

13782300,00
13782300,00
10251300,00
6127600,00

-30094100,00
-30094100,00
-30094100,00
-18429900,00

-2043000,00
-2043000,00
-2043000,00
-1143000,00

530000,00
530000,00
530000,00
400000,00

530000,00
530000,00
530000,00
400000,00

530000,00
530000,00
530000,00
400000,00

14312300,00
14312300,00
10781300,00
6527600,00

2641000,00

2641000,00

-2946130,00

-1043000,00

400000,00

400000,00

400000,00

3041000,00

7527600,00

7527600,00

-4041000,00

-4041000,00

50000,00

50000,00

50000,00

1050000,00

50000,00

50000,00

50000,00

80000,00
80000,00

80000,00

80000,00
80000,00

-15073770,00

-410000,00

-100000,00

-500000,00

2259000,00

2259000,00

-1024600,00

-500000,00

-1259000,00

-1259000,00

-5343400,00

3123700,00
54600,00

3123700,00
54600,00

-5296200,00

1123000,00

1123000,00

-395100,00

3069100,00

3069100,00

-1123000,00

-1123000,00

1000,00

1000,00

рад:

Надання фінансової підт римки громадським
організаціям інвалідів і вет еранів, діяльніст ь
яких має соціальну спрямованіст ь

9

оплата праці
(код 2110)

62400,00

-6368000,00

Первинна медична допомога населенню

видатки
споживання

62400,00

1000000,00

сільських

УСЬОГО

62400,00
62400,00
62400,00

1000000,00

у т ому числі за рахунок кошт ів районного
бюдж ет у
у т ому числі за рахунок медичної субвенції з
держ авного бюдж ет у (ОТГ)
у т ому числі дот ація з держ авного бюдж ет у
3202

7

видатки
розвитку

62400,00
62400,00

у т ому числі за рахунок кошт ів районного
бюдж ет у
у т ому числі дот ація з держ авного бюдж ет у

у т ому числі субвенції сільських рад: Кіровська 9600, Новогригорівська - 20000, Оникіївська 20000, Злинська - 85000

0313202

оплата
комунальних послуг
та енергоносіїв
(код 2270)

Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню

у т ому числі субвенції
Новогригорівська - 50000
0312180

оплата праці
(код 2110)

з них

62400,00
62400,00
62400,00

у т ому числі за рахунок медичної субвенції з
держ авного бюдж ет у(лікування хворих на
хронічну ниркову недост ат ніст ь мет одом
гемодіалізу)
0312030

з них:

-4901100,00

-400000,00

80000,00

3203700,00
134600,00

-400000,00

-1123000,00
1000,00

2

1

2

3

4

в т .ч.субвенція Новогригорівська с/рада
0313104

3104

1020

1020

0921

1011020

1011090

1090

0960

1510000
1513104

3104

1020

1513180

1513181

1010

9

10

11

12

13

14

15

17

153400,00

50000,00

1562177,00
1562177,00

1562177,00
1562177,00

19236,00
19236,00

263925,00
263925,00

315000,00
315000,00

315000,00
315000,00

315000,00
315000,00

1877177,00
1877177,00

у т ому числі за рахунок кошт ів районного
бюдж ет у
в т ому числі дот ація з держ авного бюдж у

-5323903,00

-5323903,00

-1635928,00

-3323661,00

у т ому числі субвенція сільськуих рад: Злинська 185354, Кіровська - 138210, Ленінська - 43000,
Лозуват ська - 181328, Мар"янівська - 60000,
Мануйлівська - 52000, Новогригорівська 177205,
Оникіївська
67000,
Плет енот ашлицька - 606760, Розсохуват ська 30000, Якимівська - 150000, Велика Виска 186320

5323903,00

5323903,00

1635928,00

3323661,00

1562177,00

1562177,00

19236,00

263925,00

315000,00

315000,00

315000,00

1877177,00

-1099097,00

-1099097,00

-862144,00

-47271,00

-1099097,00

надання
загальної
середньої
освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

Надання позашкільної освіи позашкільними
закладами освіт и, заходи із позашкільної
робот и з діт ьми
у т ому числі за рахунок кошт ів районного
бюдж ет у
в т ому числі дот ація з держ авного бюдж у

1000,00
50000,00

1099097,00

1099097,00

862144,00

47271,00

-3480000,00

-3480000,00

-2710000,00

-153400,00

1099097,00
-3480000,00

-3480000,00

-3480000,00

-2710000,00

-153400,00

-3480000,00

Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
б
і

-3530000,00

-3530000,00

-2710000,00

-153400,00

-3530000,00

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним
особам, які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які
не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги

50000,00

50000,00

50000,00

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого
віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,
фізичними особами

50000,00

50000,00

50000,00

в тому числі субвенція Маловисківської міської ради

50000,00
10000,00
10000,00

50000,00
10000,00
10000,00

10000,00
10000,00

50000,00
-290000,00
-290000,00
-300000,00
10000,00
10000,00

11936877,00
11936877,00

11636877,00
11636877,00

Фінансове управління

7610000

8

2710000,00

Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв"язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю

Фінансове управління

7600000

7

1000,00
3530000,00

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації

1500000

6

1000,00
3530000,00

Освіта

1011000

5

Продовження додатка 3

7618010

8010

0133

Резервний фонд

7618800

8800

0180

Інші субвенції
в т.ч. субвенція обласному бюджету на фінансування
ТМО "Центр екстерної медичної допомоги та
медицини катастроф у Кіровоградській області" для
поточного ремонту автомобіля в с.Злинка

Усього видатків

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

10000,00
10000,00

-32784864,00
-32784864,00

-1932475,00
-1932475,00

845000,00
845000,00

В.Крило

845000,00
845000,00

845000,00
845000,00

12781877,00
12781877,00

Додаток 4
до рішення Маловисківської районної ради
10 лютого 2017 №146

Повернення кредитів до Маловисківського районного бюджету та розподіл надання кредитів
з Маловисківського районного бюджету в 2017 році
(тис. грн.)/грн.

Надання кредитів
Код програмної
класифікації
Код ТПКВКМБ
видатків та
/
кредитування
ТКВКБМС2
місцевих

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ3

бюджетів1

…
…
…
…

…
…
…
…

Повернення кредитів

з них
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Кредитування-всього

з них

бюдж ет
розвит ку

Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

бюдж ет
розвит ку

з них
Разом

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

бюдж ет
розвит ку

Разом

…
…
…
…
Всього
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

В.Крило

1

Додаток 5
до рішення Маловисківської районної ради
10 лютого 2017 № 146

Міжбюджетні трансферти з Маловисківського районного бюджету місцевим/державному бюджетам на 2017 рік
Субвенції з державного бюджету

Дотації з державного бюджету бюджету

Субвенція загального фонду на:

Код
бюджету

Назва місцевого бюджету
адміністративно-територіальної
одиниці

на фінансування
переданих з державного
бюджету видатків з
утримання закладів
освіти та охорони
здоров"я

…
…

Маловисківська

…

Березівська

…

Великовисківська

…

Злинська

…

Любомирівська

…

Ленінська

…

Лозуватська

освітня субвенція

виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу

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

надання пільг та житлових
субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і
скрапленого газу

81 020 700,0

15 575 100,0

14 821 700,0

медична субвенція

Мануйлівська
Мар"янівська
Нововознесенська
Новогригорівська
Оникіївська
Плетеноташлицька
Розсохуватська
Смолінська
Хмелівська
Якимівська
Всього
…

Районний бюджет

23043300

37489800

27467000

Всього по району

1

(грн.)

Субвенції з районного бюджету

субвенції до районного бюджету

Субвенція спеціального фонду на:
виплату державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші
ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату соціальної
допомоги на утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя

…

…

утримання
дошкільних
закладів освіти

утримання
закладів
культури

медична субвенція з
державного бюджету
місцевим бюджетам

інші субвенції

50000
44100
1182000

131500

196320

925000

273300

300354

197000

46800

152810

50000

47000

59100

186328

59300

52000

115700

60000

450000
799000

29100

867 500,0

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

62700

140000

649000

109800

204605

615000

108200

614760

32100

31000

4282000

203800

838000

172400

9937000

38400

150000

1536300

2185177

10596700

В.Крило
2

Додаток 6
до рішення Маловисківської районної ради
10 лютого 2017 №146

Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1
(тис. грн.)/грн.

Код програмної
класифікації
Код
видатків та
ТПКВКМБ /
кредитування
ТКВКБМС3
місцевих
2
бюджетів

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

4

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації тощо

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

Всього видатків на
завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні роки

Разом видатків на
поточний рік

0300000

Районна державна адміністрація

1 190 000,0

0310000

Районна державна адміністрація

1 190 000,0

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
Первинна медична допомога населенню
Освіта

1 050 000,0

0312010

2010

0731

0312030

2030

0732

0312180
1011000

2180

0726

1011020

1020

…

…

0921

50 000,0
90 000,0
574 000,0
574 000,0

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами

…
1 764 000,0

Всього

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

В.Крило
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Додаток 7
до рішення Маловискіської районної ради
10 лютого 2017 №146

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
Маловисківського районного бюджету у 2017 році
( грн.)

Код програмної
класифікації
Код ТПКВКМБ
видатків та
/
кредитування
ТКВКБМС3
місцевих
бюджетів2

Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної)
програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та
спеціальний фонди

Маловисківська районна рада

1 012 400,0

0,0

1 012 400,0

0110000

Маловисківська районна рада

1 012 400,0

0,0

1 012 400,0
700 000,0

0620

Програма заходів на 2015-2019 роки, спрямована
на розширення сфери надання комунальних послуг,
розвитку матеріальної основи спільної власності
територіальних громад району

700 000,0

0116130

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних
підприємств, районних виробничих об"єднань та інших
підприємств, установ та організацій житловокомунального господарства
Підтримка періодичних видань(газет та журналів)

150 000,0

0830

Програма розвитку інформаційного простору
Маловисківського району на 2016-2020 роки

150 000,0

0117212
0117500

0411

Інші заходи,пов'язані з економічною діяльністю

112 400,0

112 400,0

0118600
0300000
0310000

0133

Районна програма розвитку архівної справи на
2016-2020 роки
Заходи районної ради

0315011

0810

0100000

Інші видатки
Районна державна адміністрація
Районна державна адміністрація
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з Районна цільова соціальна програма розвитку
фізичної культури і спорту в Маловисківському
олімпійських видів спорту

50 000,0
751 500,0
751 500,0
64 000,0

50 000,0
0,0
0,0

751 500,0
751 500,0
64 000,0

районі

Сприяння розвитку малого та середнього підприємства Районна програма розвитку малого

80 000,0

80 000,0

50 000,0

50 000,0

25 000,0

25 000,0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету Районна програма по боротьбі з злочинністю
на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів

25 000,0

25 000,0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету Районна програма "Захисник"
на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів

50 000,0

50 000,0

підприємництва у Маловисківському районі на
2016-2020 роки
цивільного
захисту
населення
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних Програма
Маловисківського району на 2016-2020 роки
ситуацій та наслідків стихійного лиха

0317450

0411

0317810

0320

0318370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету Програма запобігання
на виконання програм соціально-економічного та надзвичайні ситуації
культурного розвитку регіонів

0318370

0180

0318370

0180

та

реагування

на

1

0318370

0180

0318370

0180

0318600
0318600

0133
0133

0318600

0133

0313112

1040

0313202

1030

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного та Районна цільова програма протидії поширенню
наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним
культурного розвитку регіонів

обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів по Маловисківському
району на 2015-2017 роки
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету Районна програма підтримки органів виконавчої
на виконання програм соціально-економічного та влади

1510000

Інші видатки
Інші видатки
Інші видатки

Районна програма"Захисник "
Програма енергозбереження
Програма розвитку інформаційного простору
Маловимсківського району на 2016-2020 роки

Заходи державної політики з питань дітей та їх Програма по реалізації в районі Національного
плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про
соціального захисту

права дитини
Надання фінансової підтримки громадським організаціям програма фінансової підтримки громадських
інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну організацій інвалідів,ветеранів,учасників війни та
спрямованість
інших на 2016-2019 роки

1513400

1090

1513201

1030

1513240

1050

1513181

1010

1513160

1040

1513031

1030

80 000,0
10 000,0
40 000,0

80 000,0
10 000,0
40 000,0

26 500,0

26 500,0

76 000,0

76 000,0

1 159 600,0

0,0

1 159 600,0

захисту

населення

1 159 600,0

0,0

1 159 600,0

Програма соціального захисту громадян,які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
на 2017 рік
Програма соціальної підтримки сімей загиблих
учасників
антитерористичної
операції,військовослужбовців
і
поранених
учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на
2016-2017рр.
Програма соціального захисту малозабезпечених
верств населення на 2017 рік
Програма соціального захисту малозабезпечених
верств населення на 2017 рік

100 000,0

100 000,0

217 400,0

217 400,0

218 100,0

218 100,0

21 900,0

21 900,0

Програма зайнятості населення Маловисківського
району
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого Районна програма призначення і виплати
віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до компенсації фізичним особам, які надають
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, соціальні послуги, на 2016-2020 роки
фізичними особами

80 000,0

80 000,0

58 400,0

58 400,0

200 000,0

200 000,0

40 000,0

40 000,0

Інші видатки на соціальний захист населення

1090

200 000,0

населення

1090

1513400

200 000,0

захисту

Інші видатки на соціальний захист населення

1513400

25 000,0

культурного розвитку регіонів

Управління
соціального
радержадміністрації
Управління
соціального
радержадміністрації

1500000

25 000,0

Інші видатки на соціальний захист населення
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
Організація та проведення громадських робіт

Оздоровлення та відпочинку дітей ( крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської
Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких
поширюється дія 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, ветеранам праці, 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

Районна комплексна програма оздоровлення і
відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми
Маловисківського району на 2014-2017 роки
Комплексна цільова програма
категорій населення району

для

пільгових

2

1513033

1070

1513034

1070

1513035

1070

1513037

1070

1518600

0133

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Комплексна цільова програма
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та категорій населення району
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян,
смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

для

пільгових

4 200,0

4 200,0

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян

для

пільгових

60 000,0

60 000,0

для

пільгових

150 000,0

150 000,0

окремих Комплексна цільова програма для пільгових
категорій населення району
Районна програма «Червоний хрест 2016-2019»

200 000,0

200 000,0

27 000,0

27 000,0

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд
категорій громадян на залізничному транспорті
Інші видатки

Комплексна цільова програма
категорій населення району
Комплексна цільова програма
категорій населення району

2 923 500,0

Всього

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

0,0

2 923 500,0

В.Крило
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