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Про внесення змін до районного
бюджету Стрийського району
на 2014 рік
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, прийнятих Верховною
Радою України антикризових Законів України “Про внесення змін до Закону
України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” від 17.03.2014 № 1128-VІІ
та від 27.03.2014 № 1165-VІІ, “Про запобігання фінансовій катастрофі та
створення передумов для економічного зростання в Україні” від 27.03.2014
№ 1166-VІІ, і Постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення
надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня
акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» № 373
від 23.03.2011 року, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Стрийська районна рада
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни і доповнення до рішення Стрийської районної ради від 3
лютого 2014 року № 285 «Про районний бюджет Стрийського району на 2014
рік», а саме:
У пункті 1 зменшити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014
рік на суму 11642,3 тис. гривень, у тому числі обсяг доходів загального фонду
зменшити на суму 12270,1 тис. гривень, обсяг доходів спеціального фонду
збільшити на суму 627,8 тис. грн. Обсяг дотації вирівнювання збільшити на суму
408,0 тис. грн., обсяг субвенцій із Державного бюджету зменшити на суму 7350,8
тис. грн., обсяг коштів, що передаються до районного бюджету із бюджетів сіл
зменшити на 2056,7 тис. грн., обсяг субвенцій із обласного бюджету збільшити на
суму 359,2 тис. грн. (додаток 1).
У пункті 2 зменшити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014
рік на суму 11642,3 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду
зменшити на суму 10247,9 тис. гривень, обсяг видатків спеціального фонду
зменшити на суму 1394,4 тис. гривень.
Внести відповідні зміни до показників районного бюджету за
функціональною (додаток 2) відомчою (додаток 3) структурами бюджету та за
бюджетними програмами (додаток 3-1).
У пункті 3 зменшити профіцит районного бюджету в сумі 2022,2
тис.гривень, в тому числі загального фонду районного бюджету в сумі 2022,2 тис.
гривень (додаток 6).

У пункті 4 зменшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету в
сумі 2022,2 тис. гривень.
У пункті 6 змінити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4 до цього
рішення) на 2014 рік, а саме:
- зменшити дотацію вирівнювання бюджетам сіл, селища на суму 167,9 тис.
гривень;
- зменшити обсяг коштів, що передаються до районного бюджету з бюджетів сіл
на суму 2056,7 тис. гривень;
- збільшити субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах району на суму 514,7 тис. гривень;
- зменшити субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 300,0
тис. гривень;
- збільшити іншу субвенцію із обласного бюджету на погашення кредиторської
заборгованості з проведених у 2013 році видатків на суму 253,8 тис. гривень.
У пункті 8 змінити обсяги субвенцій на 2014 рік, зокрема:
- зменшити cубвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям на суму 7538,3 тис.грн.;
- збільшити субвенцію 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 при будинкових територій), вивезення побутового сміття та
рідких нечистот на суму 2001,0 тис. грн.;
- зменшити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 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 на суму 6,0
тис. грн.
2. Затвердити уточнений перелік об’єктів, видатки на які у 2014 році
будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).
3. Затвердити розподіл іншої субвенції із обласного бюджету на
погашення кредиторської заборгованості з проведених у 2013 році видатків згідно
з додатком 7.
4. Установити, що надбавки педагогічним працівникам дошкільних,
позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладів Стрийського району
здійснюються в розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати).
5. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань економіки, бюджету і фінансів (В.Зубрицький).
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