УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

від 04.10.2011 №272рг
м. Красноармійськ

Про уточнення окремих доходів та
видатків місцевого бюджету

Згідно статті 78 Бюджетного кодексу України, статей 42, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», листів Управління праці та соціального захисту
населення Красноармійської міської ради від 04.10.2011 №11-06/586 та від 04.10.2011
№11-06/587 та пункту 11 рішення Красноармійської міської ради від 30.12.2010 № 6/2-2
«Про міський бюджет на 2011 рік», -

1. Зменшити бюджетні призначення у видатковій частині місцевого бюджету по
загальному фонду Управлінню праці та соціального захисту населення Красноармійської
міської ради:
-

по КФКВ 090303 «Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років» КЕКВ 1343 на

50000,00 грн.
- по КФКВ 090216 «Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива» КЕКВ 1343
на 2494,00грн.

2. Збільшити бюджетні призначення у видатковій частині місцевого бюджету по
загальному фонду Управлінню праці та соціального захисту населення Красноармійської
міської ради:
- по КФКВ 090308 «Допомога при усиновленні дитини» КЕКВ 1343 на 50000,00 грн.
- по КФКВ 090202 «Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність 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, 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 на
придбання твердого палива та скрапленого газу » КЕКВ 1343 на 2000,00грн.

2
- по КФКВ 090205 «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, вдовам
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх
справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та
ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим
зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінальновиконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття)
працівників

міліції,

осіб

начальницького

складу

податкової

міліції,

рядового

і

начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним
членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива» КЕКВ 1343 на
286,00грн.
-

по КФКВ 090208 «Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива » КЕКВ 1343 на 208,00грн.

3. Фінансовому управлінню міської ради (Штутман) внести відповідні зміни до
розпису загального фонду місцевого бюджету.

4. Дане розпорядження затвердити рішенням міської ради.

В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко

