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3йдно статт| 6, 18 3акону 9кра|ни ,,[1ро м|сцев| дертсавн1 адм1н|сщац1!'',

стат"т| 22 Бтоджетного кодекоу !кра1ни, постанови 1{аб1нец й|н|сщ|в }кра!ни
в!д 8 щудття 2010 року }|о 1149 ,,,{еяк| питання розпод|лу обсяц м|:кбтод>кетних

щансферт|в'' (з| зм1налли).
1. Ф|нансовоплу управп|ннто районно! дер>кавно! адм|н|сщац||

(Бурейко 1.й.) провести розрахунок м|жбюджетних щансферт|в м|т<

м!сцевими бтодх<етами рйону на 2014 р1к. Розрахунок обсягу лоход1в (котпика

доход1в), заьр|пленгх за бтоджетами м|сцевого самоврядування' передбанеттих

статтето 64 Бтод;кетного кодексу }кра!ни, !1роводиться !цляхом застосування

1нлексу в!дносно] податкоспромо;кност! в!дпов|дно1 алм|н!стративно-

територ1ально! одиниц|, що визначасться на основ! зв|тних даних про фактинн|
надход)кен|{я в|дпов!дних податк1в | збор|в (обов'язкових плате;к|в) до таких
бтоджет|в за три останн1 бтодхсетн1 пер|оди (базовий лер|од 2010-2012 роки), що
переду|оть роков1, в якоплу форм1тотьоя пок€вники бтод:кету на планований

б:од:кетний пер1од.
2. Р.изначутти коеф|ц|ент вир1внтованття для бтоджет|в, в яки-х

передбанено передану котпт1в до районного бтоджец в розм1р| А= 1 ,0 .

3. 8становити коеф|ц1ент частки нормативу видатк|в на утримання
ортан|в м|сцевого самоврядування для бтодтсет|в м!оцевого самовряд}ъання у
норматив! видатк1в для зведеного бтодтсету району в розм1р1 1(у0 :0,76.

4. 8становити коеф|ц|ент чаотки вид6тк|в бтоджет1в м|сцевого

самоврядування на культурно-оов1тн1 посщти, що нада]оться к]цбними
зак]{адами' як1 ф|нанс1тоться з бтоджет!в м|сцевого самоврядРанн'{' у
ф|нансовоплу норматив| бтоджетно! забезпеченост1 видатк1в на культ}?у в

зведенопту бтодэкет1 району (}[ =0'34.
5. 8становити так| нормативи бтоджетнот забезпеченост!:
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а) 9правл1ння:
Ё1л:тз _ це ф|нансовий норматив бтод;кетно! забезцеченост| видатк1в на

утиман|{'1 орган|в м|сцевого самоврядування в ц|лому у бтоджетах м|сцевого

самоврядування яа одного ме{пка1{ця с!л та селищ, дор|внтос 16'226 цн1
б) Фсв|та :

Ё6 _ це ф1нансовий норматив бтодхетно! забезпеченоот1 на одну дитину
доптк!пьного в|ку, дор1вн[ое 9,з5202 тис.щн;

в) !(ульт1ра:
Ё*[ _ це ф|нансовий норматив бтод:кетно! забезпеченост[ видатк!в на

чльтурно-осв|тн| послуги, що надатотъся клубни\1и закладами' з розрахунц на

одного ме|[тканця с|л та селищ, дор1внтое 59,952 щн.
6. 8сталовити так| коеф|ц1енти впливу на обсяги видатк|в:

а) !правл1нття:
1{1.п _ коеф|ц|ент в}1ливу чисельноот1 населення дор!втпое 0,5;

1(уз - коеф1ц|ент впливу к|лькост! наоелених щ'тткт|в, як| входять до
|-то! с!пьсько!, селищно| ради, дор|внтое 0,2;

(у] коеф!ш!снт впливу нормативнот чисельност! щац|вник!в
виконавчого органу в1дпов|дяо! с1льсько!, селищно! ради, дор|внтое 0,3;

б) 0св|та:
1(о9 _ коеф1ц1снт застосування вппиву фактора Ёлькост1 щуп у

дитячих садках дор|внтое 0,3;
1(о6 коеф1ц|ент застооуван!{'{ вп]1иву фактора к1лькост| д!тей у в!ц1

0-6 рок|в дор|вт*ое 0,5;
1(о1 _ коеф1ц|ент впливу к|лькост| д|тей, що в|дв|дулоть доптк1лъний

заклад, дор|вн]ое 0,2;
7. |{отпти на розвиток дотпк]лъно! осв]ти направити на видатки

догтк1льттих п1дрозд1л1в назча:тьно - виховних комплеко1в рйонного бюджету у
сум;. 223,4 тис.цн.

8. 1{онщоль за виконанням розпоряд)кення за]]и1!]а|о за собото'

|олова районно!дерясавно1
адм!н|страц1! в.в. лоБойчшнко


