Додаток
до розпорядження голови
районної в місті ради
від 05.01.2018 № 5-р
ЗМІНИ
до показників районного у місті бюджету на 2018 рік
Затверджені показники на 2018 рік згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 14.01.2011 "Про бюджетну класифікацію" зі
змінами

Затверджені показники на 2018 рік згідно з наказом Міністерства фінансів
України від 14.01.2011 "Про бюджетну класифікацію" зі змінами (від
29.12.2017 № 1175)

Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Код

1

2

3

41020000 Дотації

41040000

41020900 Інші додаткові дотації

41040400

41030000 Субвенції

41050000

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
4

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам
Інші дотації з місцевого бюджету
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим
сім'ям,
інвалідам
з
41030600 дитинства,
дітям-інвалідам,
тимчасової 41050300
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу

Субвенція з місцевого бюджету 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
державної 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 І групи, а також
за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії,
41030800 природного газу, послуг тепло-, водопостачання 41050100
і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

Субвенція з місцевого бюджету 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),
управління
багатоквартирним
будинком, вивезення побутового сміття та рідких
нечистот за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
41031000 субсидій населенню на придбання твердого та 41050200
рідкого
пічного
побутового
палива
і
скрапленого газу

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

41035000 Інші субвенції

-

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського
піклування,
грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним
41035800 батькам за надання соціальних послуг у дитячих 41050700
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

Керуючий справами виконкому

Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 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
за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

О.Гижко

