УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від « 0%-» жовтня 2020 р.

Городок

№ 3 $ $

Про внесення змін до
кошторису видатків
відділу освіти

Розглянувши лист відділу освіти від 6 жовтня 2020 року № 940/01-14,
відповідно до рішення сесії Городоцької районної ради від 12 грудня 2019
року № 787 ’’Про районний бюджет Городоцького району на 2020 рік”,
керуючись ст.18 Закону України ’’Про місцеві державні адміністрації”:
1. Зменшити кошторисні призначення по:
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))»
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) на110000 (сто десять
тис.) гривень в т. ч. (жовтень 110000грн.);
КЕКВ 2250 ( видатки на відрядження) на 50000 (п’ятдесят тис.) гривень в т. ч.
(вересень 31000 грн., жовтень 19000 грн.).
КПКВК 0611010 « Надання дошкільної освіти»
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) на 150000 (сто
п’ятдесят тис.)гривень ( в т. ч. вересень 70000 грн., жовтень 80000 грн.);
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) на 150000 (сто п’ятдесят
тис.)гривень (в т. ч. серпень 70000 грн., вересень 50000 грн., жовтень 30000
грн.).
КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,
заходи з позашкільної роботи з дітьми»
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) на 40000 (сорок
тис.)гривень (в т. ч. серпень 1200 грн., вересень 12000 грн., жовтень 26800
грн.);
КЕКВ 2274 (оплата природного газу) на 20000 (двадцять тис.)гривень (в т. ч.
жовтень 20000 грн.).
КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти»
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) на 34640 (тридцять
чотири тис. шістсот сорок) гривень (в т. ч. вересень 5940 грн., жовтень
28700 грн.);

KEKB 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) на 22100 (двадцять дві тис.
сто) гривень (в т. ч. жовтень 22100 грн.);
КЕКВ 2272 (оплата водопостачання та водовідведення) на 2990 (дві тис
дев’ятсот дев’яносто ) гривень (в т. ч. червень 90 грн., липень 400 грн.,
серпень 500 грн., вересень 400 грн., жовтень 500 грн., листопад 500 грн.,
грудень 600 грн.);
КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) на 12700 (дванадцять тис. сімсот) гривень
(в т. ч. червень 800 грн., липень 1500 грн., серпень 800 грн., вересень 900 грн.,
жовтень 1000 грн., листопад 2000 грн., грудень 5700 грн.);
КЕКВ 2274 (оплата природного газу) на 21000 (двадцять одну тисячу) гривень
(в т. ч. серпень 14000 грн., листопад 3500 грн., грудень 3500 грн.);
КЕКВ 2275 (оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг) на 1080
(одна тис. вісімдесят) гривень (в т.ч. серпень 80 грн., вересень 300 грн., жовтень
200 грн., листопад 300 грн., грудень 200 грн.).
РАЗОМ 614510 гривень.
2. Збільшити кошторисні призначення по:
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))»
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) на 500000 (п’ятсот тис.)
гривень (в т. ч. серпень 71200 грн., вересень 163000 грн.,
жовтень 265800 грн.).
КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,
заходи з позашкільної роботи з дітьми»
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) на 20000 (двадцять тис.)
гривень (в т. ч. жовтень 20000 грн.).
КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) на 34640 (тридцять
чотири тис. шістсот сорок) гривень (в т. ч. вересень 5940 грн., жовтень
28700 грн.);
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) на 22100 (двадцять дві тис.
сто) гривень (в т. ч. жовтень 22100 грн.);
КЕКВ 2272 (оплата водопостачання та водовідведення) на 2990 (дві тис
дев’ятсот дев’яносто ) гривень (в т. ч. червень 90 грн., липень 400 грн.,
серпень 500 грн., вересень 400 грн., жовтень 500 грн., листопад 500 грн.,
грудень 600 грн.);
КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) на 12700 (дванадцять тис. сімсот) гривень
(в т. ч. червень 800 грн., липень 1500 грн., серпень 800 грн., вересень 900 грн.,
жовтень 1000 грн., листопад 2000 грн., грудень 5700 грн.);
КЕКВ 2274 (оплата природного газу) на 21000 (двадцять одну тисячу) гривень
(в т. ч. серпень 14000 грн., листопад 3500 грн., грудень 3500 грн.);
КЕКВ 2275 (оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг) на 1080
(одна тис. вісімдесят) гривень (в т.ч. серпень 80 грн., вересень 300 грн., жовтень
200 грн., листопад 300 грн., грудень 200 грн.).
РАЗОМ 614510 гривень.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (М. Бура), відділу
освіти райдержадміністрації (І. Яскевич) внести зміни в кошторисні
призначення відділу освіти на 2020 рік.
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (М. Бура) здійснювати
фінансування видатків відділу освіти райдержадміністрації з урахуванням
внесених змін.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова районної
державної адміністра

І. Саган

