КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 20.11.2013 № 844
м. Краматорськ

Про врахування змін до субвенцій
з державного бюджету
Згідно з рішенням обласної ради від 14.11.2013 № 6/25-625 «Про внесення змін до
рішення обласної ради від 24.12.2012 № 6/17-435 «Про обласний бюджет на 2013 рік», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Врахувати у складі міського бюджету в доходній частині загального фонду збільшення по КБК 41030800 «Субвенція 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» у сумі 450000
грн. та по КБК 41030900 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання
ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові
потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у
зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян» у сумі 37400 грн.
2. Врахувати у складі видаткової частини загального фонду міського бюджету збільшення у сумі 487400 грн., здійснивши розподіл згідно з додатком.
3. Фінансовому управлінню (Журавель) внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису доходів та видатків загального фонду міського бюджету.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Панкова А.В. - заступника
міського голови.

Міський голова

Г.А.Костюков

Додаток
до рішення виконкому міської ради
20.11.2013 № 844
РОЗПОДІЛ
видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету
Головний
розпорядник коштів

КФК

090204
Управління праці та
соціального захисту
населення

090207

090210

090214

Найменування
Пільги 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, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції,
особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття)
працівників міліції, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на житлово-комунальні послуги
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам
(на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на житловокомунальні послуги
Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону
України "Про захист рослин", громадянам, передбачені 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
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

КЕКВ

Сума,
грн.

2730

325000

2730

100000

2730

25000

2730

37400
487400

Всього:

Керуючий справами

Т.В. Морозова

Начальник фінансового управління

Л.І.Журавель

