МОСТИСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVIІІ сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
05 березня 2020 року
м.Мостиська

№6

Про хід виконання районного бюджету,
бюджетів сільських рад та внесення змін
до районного бюджету на 2020 рік
________________________________________
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та керуючись п.17
ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Мостиська
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни , проведені в міжсесійний період:
- розпорядженням голови районної державної адміністрації від
20.02.2020 р. № 49 «Про розподіл субвенцій ».
2. Збільшити дохідну частину загального фонду в сумі 52000,00
гривень (код доходу 410539) за рахунок іншої субвенції від Волицької
сільської ради, в сумі 15100,00 гривень (код доходу 410512) за рахунок
субвенції з обласного бюджету, спеціального фонду в сумі 8000,00 гривень
(код доходу 410512) за рахунок субвенції з обласного бюджету.
3. У видатковій частині районного бюджету збільшити видатки:
3.1. Відділу освіти райдержадміністрації на суму 23100,00 гривень для
надання державної підтримки особам з особлививми освітніми потребами в
інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти код ТПКВКМБ
1020 КЕКВ 2110 – 12400,00 гривень, КЕКВ 2120 – 2700,00 гривень, КЕКВ
3110 (спеціальний фонд) – 8000,00 гривень за рахунок коштів обласного
бюджету.
3.2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
по коду ТПКВКМБ 3032 в сумі 2000,00 гривень, по коду ТПКВКМБ 3160 в
сумі 50000,00 гривень за рахунок іншої субвенції.
4. Внести зміни до кошторисів бюджетних установ:
4.1. Районній державній адміністрації збільшити видатки по коду
ТПКВКМБ 0180 « Інша діяльність у сфері державного управління» для
реалізації Програми висвітлення діяльності Мостиської районної ради та
Мостиської районної державної адміністрації ПП «Редакція газети «Наш

край» на 2019-2020 роки в сумі 94000,00 гривень за рахунок зменшення
видатків по коду ТПКВКМБ 8410 .
4.2. Районній державній адміністрації збільшити видатки по коду
ТПКВКМБ 2111 для реалізації Програми
підтримки
комунального
некомерційного підприємства «Мостиський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги»
в сумі 30000,00 гривень за рахунок
зменшення видатків по коду ТПКВКМБ 9800 (головний розпорядник
коштів фінансове управління райдержадміністрації).
4.3. Районній державній адміністрації збільшити видатки по коду
ТПКВКМБ 2010 КЕКВ 2610 в сумі 583878,14 гривень і по КЕКВ 3210
(кошти, що передаються із загального до спеціального фонду) в сумі
300000,00 гривень для поточного утримання (крім заробітної плати та
видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) і оновлення
матеріально-технічної бази установи охорони здоров»я за рахунок залишків
медичної субвенції станом на 1 січня 2020 року.
4.4. Відділу освіти райдержадміністрації збільшити видатки по коду
ТПКВКМБ 1020 КЕКВ 2210 на суму 60000,00 гривень, КЕКВ 3110 (кошти,
що передаються із загального до спеціального фонду) 40000,00 гривень ,
КЕКВ 3132(кошти,що передаються із загального до спеціального фонду)
179400,00 гривень за рахунок зменшення видатків по КЕКВ 2274 100000,00
гривень, КЕКВ 2275 179400,00 гривень.
4.5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації збільшити
видатки по субвенції державному бюджету на виконання програм
соціально-культурного розвитку регіонів код ТПКВКМБ 9800 в сумі
20000,00 гривень в тому числі на реалізацію Програми поліпшення
сервісного обслуговування платників податків у Мостиському районі на
2019-2020 роки в сумі 10000,00 гривень і на Програму забезпечення заходів
у сфері державної безпеки України та ефективної діяльності Укправління
Служби безпеки України у Львівській області на 2020-2021 роки в сумі
10000,00 гривень за рахунок зменшення видатків по коду ТПКВКМБ 1020
КЕКВ 2210.
5. Затвердити ліміти
споживання енергоносіїв
у натуральних
показниках по бюджетних установах, що фінансуються з районного
бюджету на 2020 рік згідно з додатком 1 до цього рішення.
6. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (М.Фартух)
фінансування видатків проводити відповідно до статті 55 Бюджетного
кодексу України на оплату захищених видатків районного бюджету.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань економіки, бюджету, фінансів, торгівлі та реалізації
державної регуляторної політики (В.Саламаха).
Голова районної ради

підпис

Володимир ГОРБАЦЬО
Згідно з оригіналом:
Заступник керуючого справами-завідувач сектору
організаційно- правового забезпечення
Н.Кріль

Додаток
до рішення районної
ради від 05.03.2020
№6

Ліміти споживання

енергоносіїв у натуральних показниках по бюджетних установах,
що фінансуються з районного бюджету на 2020 рік
(в один.)
№
п/п

Назва
розпорядника
коштів

Назва установи

1

2

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мостиська
районна рада

Мостиська
районна рада

Відділ освіти
районної
державної
адміністрації

Централізована
бухгалтерія

Відділ освіти
районної
державної
адміністрації
Відділ освіти
районної
державної
адміністрації
Відділ освіти
районної
державної
адміністрації

Відділ
культури,
молоді та
спорту
районної
державної
адміністрації

Відділ
культури,
молоді та
спорту
районної
державної
адміністрації

Види енергоносіїв

4

Одиниця
виміру

5

Кількість
на рік

6

Теплопостачання
Водопостачання
Електроенергія
Водопостачання
Електроенергія

Г. кал
куб. м.
кВт. год.
куб. м.
кВт. год.

100
472
26660
90
1730

Теплопостачання

Г. кал

4

Методкабінет

Теплопостачання
Електроенергія
Водопостачання

Г.кал
кВт.год. куб.м.

3
1040
85

Дитячі навчальні
заклади

Електроенергія
Природний газ
Вугілля

кВт. год.
куб. м
тонн

10000
10000
12,500

Загальноосвітні
школи I-II ст.

Електроенергія
Природний газ
Вугілля

кВт.год.
куб.м.
тонн

270000
180000
580,000

Народні доми

Природний газ
Електроенергія
Теплопостачання
Водопостачання
Вугілля

куб. м
кВт.год.
Г.кал
куб. м. тонн

540
35000
128
288
33,000

Бібліотеки

Природний газ
Електроенергія
Теплопостачання

куб.м
кВт.год
Г.кал.

1100
8740
36

8.

Відділ
культури,
молоді та
спорту
районної
державної
адміністрації
Відділ культури,
молоді та
спорту районної
державної
адміністрації

Дитяча школа
мистецтв

Електроенергія
Теплопостачання
Водопостачання

кВт.год
Г.кал.
куб.м.

2300
80
150

Централізована
бухгалтерія

Електроенергія
Теплопостачання
Водопостачання

кВт.год
Г.кал.
куб.м.

1800
6
60

Управління
соціального
захисту
населення
районної
державної
адміністрації

Районний
територіальний
центр

Водопостачання
Теплопостачання
Електроенергія

куб. м
Г.кал.
кВт. год.

115
8
3700

Управління
соціального
захисту
населення
районної
державної
адміністрації

Районний центр
соціальної
реабілітації дітей
- інвалідів

Електроенергія
Теплопостачання
Водопостачання

кВт. год.
Г.кал.

630
45

куб. м

33

Районна
державна
адміністрація

Первинна
медична
допомога
населенню

Теплопостачання
Електроенергія
Водопостачання

Г.кал.
кВт.год.
куб. м

13.

Районна
державна
адміністрація

14.

Районна
державна
адміністрація

Центр
соціальних
служб для сім”ї
дітей та молоді
Комунальна
центральна
районна лікарня

9.

10.

11.

12.

Керуючий справами районної ради

Теплопостачання
Водопостачання
Електроенергія
Теплопостачання
Водопостачання
Електроенергія

підпис

9
3497
62

Г.кал.
Куб.м.
кВт.год.

3
95
1800

Г.кал.
куб.м.
кВт. Год.

445
9260
241000

Василь САЛАМАХА

Згідно з оригіналом:
Заступник керуючого справами-завідувач сектору
організаційно- правового забезпечення
Н.Кріль

