УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ур2018
есет змін до асигнувань
Про внесення
загального фонду районного
бюджету

Городок

№

ЄУ&

Розглянувши клопотання відділу культури Городоцької РДА від 11.06.2018 р.
№ 01-03/146, відповідно до рішення Городоцької районної ради від 20.12.2017 №414
„Про районний бюджет Городоцького району на 2018 рік” та ст. 18 Закону 'України
„Про державні адміністрації” :
1. Перенести дохідну частину районного бюджету з серпня в сумі 280700 (двісті
вісімдесят тисяч сімсот) та з листопада в сумі 519300 (п'ятсот дев'ятнадцяті, тисяч
триста) гривень гривень на червень 2018 року в сумі 800000 (вісімсбт тисяч) гривень
по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами з доходів
платника податку, у вигляді заробітної плати.
2. Перенести кошторисні призначення по видатковій частині районного бвЬджету
з серпня в сумі 280700,0 (двісті вісімдесят тисяч сімсот) гривень гривень та з
листопада в сумі 519300 (п'ятсот дев'ятнадцять тисяч триста) гривень на червень
2018 року в сумі 800000 (вісімсот тисяч) гривень по відділу культури ГороДоцької
райдержадміністрацїї КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними,
хоровими, мистецькими)»:
- ЬСЕКВ 2111 «Заробітна плата» з серпня в сумі 238100 (двісті тридцять вісім тисяч
сто) гривень та з листопада в сумі 407600 (чотириста сім тисяч шістсот) гривень на
червень в сумі 645700 (шістсот сорок п'ять тисяч сімсот) гривень
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» з серпня в сумі 42600 (сорок дві тисячі
сімсот) гривень та з листопада в сумі 111700 (сто одинадцять тисяч сімсот) Гривень
на червень в сумі 154300 (сто п'ятдесят чотири тисячі триста) гривень
3. Перенести кошторисні призначення відділу культури Городоцької
райдержадміністрації по КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними,
хоровими, мистецькими)» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» з серпня на червень місяць в
сумі 100000 (сто тисяч ) гривень, збалансування видатків провести за рахунок
кошторисних призначень фінансового управління Городоцької РДА по КПКВК
3718700 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки».
4. Фінансовому управлінню Городоцької райдержадміністрації
(Т.Харович),
відділу культури Городоцької
(І.Шугало)
внести зміни в
кошторисні призначення відпові
розпорядження:
5. Контроль за виконання
асти на першого заступника
голови райдержадміністрації І.

Голова районної
державної адміністрації

В.Ременяк

