Пояснювальна записка
до рішення районної ради від  12 листопада 2013 року
„Про внесення змін до рішення районної ради від 26 грудня 2013 року 
„Про районний бюджет на 2013 рік”
                   
Доходи
	Уточнений обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік встановлено у сумі 118300,604 тис.грн., обсяг доходів загального фонду визначено у сумі 116186,304 тис.грн., спеціального фонду  2114,3 тис.грн, в тому числі бюджет розвитку 66,0 тис. грн.
В порівнянні з рішенням районної ради від 12 листопада  2013 року обсяг доходів по загальному фонду збільшено на 3250,233 тис.грн, в тому числі за рахунок:
- збільшення додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	у сумі 4493,100 тис. грн.;
- збільшення субвенції  з державного бюджету  місцевим бюджетам на виплату допомоги  сім,ям  з дітьми, малозабезпеченим сім,ям, інвалідам з дитинства, дітям -інвалідам  у сумі 957,600 тис. грн. згідно листів ДФ ОДА       № 06-16/478 від 06.12.2013р. та № 06-15/511 від 24.12.2013року; 
- збільшення іншої субвенції з  місцевих бюджетів районному бюджету у сумі  630,650 тис. грн.;
- збільшення субвенції  з державного бюджету  місцевим бюджетам на фінансування Програм – переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у сумі 100,000 тис. грн. згідно розпорядження райдержадміністрації № 329 від 27.11.2013 року;
-  зменшення інших надходжень у сумі  - 1128,637 тис. грн.;
- зменшення субвенції  з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання у сумі  - 1379,480 тис. грн. згідно листа ДФ ОДА  № 06-16/529 від 27.12.2013р.;
- зменшення субвенції  з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку у сумі  - 95,0 тис. грн. згідно листа ДФ ОДА        № 05-10/496 від 17.12.2013р.;
- зменшення субвенції  з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі  - 328,0 тис. грн. згідно листа ДФ ОДА  № 06-16/529 від 27.12.2013р.

 						Видатки
Уточнений обсяг видатків  районного бюджету встановлено у сумі 118918,277 тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду визначено у сумі 116317,978 тис. грн., спеціального фонду  2600,299 тис.грн, в тому числі видатки бюджету розвитку 551,999 тис. грн.
	В порівнянні з рішенням районної ради від 12 листопада  2013 року обсяг видатків збільшено на 3250,233 тис. грн., в тому числі обсяг загального фонду збільшено на 3190,533 тис. грн., спеціального фонду збільшено на 59,7 тис. грн. Зміни внесено за  рахунок уточнення доходної частини, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості та за рахунок перерозподілу коштів.

  По головним розпорядникам внесені наступні зміни : 

                                         Городнянська районна рада

Видатки по загальному фонду збільшено на 66,4 тис.грн., в тому числі на енергоносії 59,6 тис. грн. на інші видатки  6,8 тис. грн,  за рахунок уточнення доходної частини. 

Городнянська райдержадміністрація
По галузі  охорона здоров’я   видатки по загальному фонду збільшено на               1045,3 тис.грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 1019,4 тис. грн., на енергоносії 25,9 тис. грн., за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, за рахунок перерозподілу коштів та за рахунок уточнення доходної частини .
По Центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді видатки по загальному фонду збільшено у сумі на 34,7 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 19,1 тис.грн. за рахунок уточнення доходної частини у сумі 15,6 тис. грн.
                                                   
                                                    Відділ освіти

Видатки по загальному фонду збільшено на 2364,1 тис. грн. (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, за рахунок перерозподілу коштів, за рахунок уточнення доходної частини)  в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 2353,1 тис. грн.,на енергоносії 11,0 тис. грн.
По спеціальному  фонду  видатки  збільшено на суму 59,7 тис. грн.. за рахунок коштів іншої субвенції наданої Івашківською сільською радою на придбання котла в Івашківську ЗОШ І-ІІІ ступеня, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).  

Управління праці та соціального захисту населення

Видатки загального фонду по  територіальному центру соціального обслуговування збільшено на 72,6 тис.грн. в тому числі збільшено видатки на оплату праці на 98,3 тис.грн. за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та зменшено інші видатки в сумі 25,7 тис.грн.за рахунок перерозподілу коштів з незахищених статей видатків. 
Уточнено планові показники по субвенціям з державного бюджету:
- збільшенно виплати допомоги  сім,ям  з дітьми, малозабезпеченим сім,ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам.  у сумі 957,600 тис. грн.
Зменшенно надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання у сумі  - 1379,480 тис. грн. 
Зменшено надання пільг з послуг зв’язку у сумі  - 95,0 тис. грн. 
Зменшено надання пільг та житлових субсидій населенню, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі      328,0 тис. грн. 
Відділ культури і туризму 
Видатки загального фонду збільшено на 143,0 тис. грн. в тому числі    
 заробітна плата з нарахуваннями збільшено на суму 148,2 тис. грн. (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів за рахунок перерозподілу коштів з незахищених статей видатків),
  енергоносії збільшено на суму 4,9 тис. грн. за рахунок перерозподілу коштів з незахищених статей видатків) 
Зменшено інші видатки на 10,1 тис.грн. (за рахунок перерозподілу коштів з незахищених статей видатків) 

                    Фінансове управління  
Видатки збільшено по загальному фонду у сумі 309,40 тис. грн., в тому числі:
 - за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевим бюджетам  у сумі 215,4 тис.грн., а саме                    с. В.Дирчин 30,0 тис. грн.,с.Куликівка 10,0 тис.грн., с.Конотоп  22,4 тис. грн.,    с. Полісся 5,0 тис. грн., с. Тупичів 80,0 тис. грн.,с. Хотівля 8,0 тис. грн., м.Городня 30,0 тис. грн.; 
- наданно іншу субвенцю з обласного бюджету у сумі 84,0 тис. грн.  на виконання Програми на 2013-2015 роки із забезпечення  житлом  дітей –сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа для співфінансування згідно п.2.2 Порядку надання  і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетом затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації №180 від 15.05.2013 року, яка передана міській раді.
- передбачено субвенція  з державного бюджету  місцевим бюджетам на фінансування Програм – переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у сумі 100,000 тис. грн. для Тупичівської сільської раді. 
Зменшено резервний фонд на 60,00 тис. грн., які направлено на оплату праці працівникам бюджетних установ відповідно розпорядженням голови Городнянської районної державної адміністрації № 371 від 24 грудня 2013 року;
Зменшено іншу додаткову дотацію з районного бюджету у сумі 30,0 тис. грн.

Начальник фінансового управління                                 Л.В.Кучерявенко

