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Про внесення змін до асигнувань
загального фонду районного
бюджету
З метою своєчасної виплати заробітної плати з нарахуваннями , розглянувши
клопотання відділу освіти Городоцької РДА від 15.06.2018 р. № 813/01-14 ,
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 грудня в сумі 197000 (сто
дев'яносто сім тисяч) гривень та з листопада в сумі 103000 (сто три тисячі) гривень на
червень 2018 року в сумі 300000 (триста 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 бюджету
з грудня в сумі 197000 (сто дев'яносто сім тисяч) гривень та з листопада в сумі 103000
(сто три тисячі) гривень на червень 2018 року в сумі 300000 (триста тисяч) гривень
по відділу освіти Городоцької райдержадміністрацїї КПКВК 0611010 «Надання
дошкільної освіти»:
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» з грудня в сумі 178000 (сто сімдесят вісім тисяч)
гривень та з листопада в сумі 65000 (шістдесят п'ять тисяч) гривень на червень в сумі
243000 (двісті сорок три тисячі) гривень;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплат} праці» з грудня в сумі 19000 (дев'ятнадцять
тисяч) гривень та з листопада в сумі 38000 (тридцять вісім тисяч) гривень на червень
в сумі 57000 (п'ятдесят сім тисяч) гривень.
3.
Перенести
кошторисні
призначення
відділу
освіти
Городоцької
райдержадміністрацїї по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111
«Заробітна плата» з липня на квітень місяць в сумі 100000 (сто тисяч) гривень,
збалансування видатків провести за рахунок кошторисних призначень фінансового
управління Городоцької РДА по КПКВК 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету»
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів».
4. Фінансовому управліню Городоцької райдержадміністрацїї
(Т.Харович),
відділу освіти Городоцької райдержадміністрацїї (І.Яскевич)
внести зміни в
кошторисні призначення відповідно до.ц. 4,2,3.. цього розпорядження.
5. Контроль за виконанням розпорядження- покласти на першого заступника
голови райдержадміністрацїї І.Ковальчука. -

Голова районної
державної адміністрації

В.Ременяк

