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Про врахування
субвенцій у складі загального та спеціального
фондів районного бюджету на 2018 рік
Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року
№18 „Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень,
перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету”, згідно з
статтями 78, 108 Бюджетного кодексу України, рішенням районної ради
від 22 грудня 2017 року № УІІ/21-359 „Про районний бюджет на 2018 рік” (із
змінами), на підставі розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17
„Про обласний бюджет на 2018 рік” (із змінами), реєстрів Департаменту
фінансів Донецької обласної державної адміністрації про зміни помісячного
розпису асигнувань загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік
від 12 квітня 2018 року № 42, від 12 квітня 2018 року № 43:
1. Врахувати у складі загального фонду районного бюджету по коду
бюджетної класифікації доходів 41051200 „Субвенція з місцевого бюджету на
надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету ” кошти в сумі 234200,00 грн.
2. Відділу освіти райдержадміністрації
розпоряднику коштів районного бюджету:

(Костомарова),

головному

1)
врахувати в плані асигнувань загального фонду районного бюджет
кошти субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
по ТПКВКМБ 1020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами, (в т.ч. школою —дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” КЕКВ
2111 „Заробітна плата” в сумі 28590,00 грн, КЕКВ 2120 „Нарахування на
оплату праці” в сумі
6290,00 грн., КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар” у сумі 8720,00 грн;

2)
врахувати в плані асигнувань спеціального
фонду
районно
бюджету кошти субвенції з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету по ТПКВКМБ 1020 „Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами, (в т.ч. школою -дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами” КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування” в сумі 190600,00 грн.
3. Внести зміни до джерел фінансування районного бюджету,
збільшивши профіцит загального фонду та дефіцит спеціального фонду
районного бюджету в сумі 190600,00 грн., джерелом покриття якого визначити
передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд).
4. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти
на фінансове управління райдержадміністрації (Дудкіна).
5. Це розпорядження затвердити на черговій сесії районної ради.

Голова райдержадміністрації

Н.М.Виниченко

