УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Від « 4 & » квітня 2018 р.

Городок

№ З 43

Про внесення змін до асигнувань
загального фонду районного
бюджету
Розглянувши лист відділу освіти районної державної адміністрації від
16 квітня 2018 року № 561/01-14, відповідно до рішення сесії Городоцької
районної ради від 20.12.2017 № 414 ”Про районний бюджет Городоцького
району на 2018 рік”, керуючись ст.18 Закону України ”Про місцеві державні
адміністрації” :
1. Перенести кошторисні призначення відділу освіти районної державної
адміністрації в сумі 800000 (вісімсот тис.) гривень, передбачені у липні 2018
року на січень-квітень 2018 року (в т. ч. КПКВ 0611010 (дошкільна освіта)
КЕКВ 2111- 616000 (шістсот шістнадцять тис.) гривень (в т. ч. січень + 41000
грн., лютий + 82000 грн., березень + 123000 грн., квітень + 370000 грн., липень
- 616000 грн.) КЕКВ 2120 - 94000 (дев’яносто чотири тис.) гривень ( в т. ч.
січень + 9000 грн., лютий + 18000 грн., березень + 27000 грн., квітень +40000
грн., липень - 94000 грн.); КПКВ 0611020 (надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами КЕКВ 2111 - 75000 (сімдесят п ’ять тис.) гривень ( в т. ч. квітень +
75000 грн., липень - 75000 грн., КЕКВ 2120 - 15000 (п’ятнадцять тис.) гривень
(в т. ч. квітень + 15000 грн., липень -15000 грн.).
2. Збалансування видатків провести за рахунок коштів, передбачених по:
КПКВ 0823104 (забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю) 200000 (двісті тис.) гривень (в т. ч КЕКВ 2111
(заробітна плата) квітень -150000грн., липень + 150000 грн., КЕКВ 2120
(нарахування на оплату праці) квітень - 50000 грн., липень +50000грн.);
КПКВ 0813033 (компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян) КЕКВ 2610 (субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям) 200000 (двісті тис.)
гривень (в т. ч. квітень -200000 грн., липень +200000 грн.);
КПК 3718700 (резервний фонд) КЕКВ 9000 (нерозподілені видатки) 200000
(двісті тис.) гривень (в т. ч. березень -100000 грн., квітень - 100000 грн., липень
+200000 грн.);

КПКВ 0217640 (заходи з енергозбереження) КЕКВ 2730 (інші виплати
населенню) 150000 (сто п ’ятдесят тис.) гривень (в т. ч. січень -50000 грн.,
лютий - 50000 грн., березень -50000 грн., липень + 150000 грн.);
КПКВ 0218110 (заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха) КЕКВ 221Щ (предмети, матеріали, обладнання та
інвентар) 50000 (п’ятдесят тис.) гривень (в т. ч. лютий - 50000 грн., липень
+50000 грн.) .
3.
Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Т. Харович), відділу
освіти райдержадміністрації (І. Яскевич), відділу фінансово-господарського
забезпечення апарату райдержадміністрації (Л. Щур), управлінню соціального
захисту населення (С. Кошель) провести зміни в кошторисних призначеннях
районного бюджету на 2018 рік відповідно до п.1, 2 даного розпорядження.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації П. Стахіва.
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