УКРАЇНА

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
30 травня 2018
Про внесення змін до розпису
районного бюджету на 2018 рік

№_198

Керуючись ст.ст. 2, 6, 18 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, рішенням Запорізької обласної ради від 22.05.2018р. № 72
«Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.11.2017 №
63 «Про обласний бюджет на 2018 рік»(зі змінами та доповненнями),
відповідно до п.15 рішення районної ради від 20.12.2017 № 3 «Про районний
бюджет на 2018 рік» та протоколу засідання постійної комісії з питань
бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку від 30.05.2018 № 70:
1. Збільшити розпис доходів районного бюджету на 2018 рік на
загальну суму 1606687,00грн., в тому числі по загальному фонду по коду
41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 606687,00 грн. та по
спеціальному фонду по коду 41053600 «Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення природоохоронних заходів» на суму 1000000,00 грн.
2. Збільшити розпис видатків районного бюджету на 2018 рік на
загальну суму 1606687,00 грн., в т.ч. по головним розпорядникам коштів
районного бюджету:
КТКВК 02 Районна державна адміністрація Василівського району на
суму 222148,00 грн., в тому числі по розпоряднику коштів комунальній
установі «Сервісний центр закладів освіти» Василівської районної ради
Запорізької області збільшити видатки на суму 222148,00 грн., в тому числі
по ТПКВКМБ 0211020 по КЕКВ 2240 - на 222148,00 грн. (на поточний
ремонт ганку комунального закладу "Тополинська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів" Василівської районної ради Запорізької області, с. Тополине,
вул. Гагаріна, 47 в сумі 110048,00 грн. та на улаштування причілку над
ганком комунального закладу "Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів" Василівської районної ради Запорізької області, с. Тополине, вул.
Гагаріна, 47 в сумі 112100,00 грн.)
КТКВК 08 Управління соціального захисту населення районної
державної адміністрації Василівського району на суму 122699,00 грн., в тому
числі по ТПКВКМБ 0813140 по КЕКВ 2730 - на 122699,00 грн. (на
забезпечення надання адресної соціальної допомоги для оздоровлення дітей,
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які виховуються в сім’ях, де один із батьків працює у бюджетній установі
не менше ніж 6 місяців, через механізм часткової оплати вартості путівки у
розмірі 50 % від загальної вартості путівки, але не більше розміру двох
прожиткових мінімумів на одну працездатну особу в розрахунку на місяць та
на момент звернення особи, на оздоровчу зміну до дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку Запорізької області відповідно до Порядку).
КТКВК 37 Управління фінансів районної державної адміністрації
Василівського району збільшити видатки на загальну суму 1261840,00 грн., в
тому числі:
по ТПКВКМБ 3719770 загальний фонд по КЕКВ 2620 - на 261840,00
грн. Кошти спрямувати бюджету м.Василівка в сумі 261840,00 грн., з них
загальний фонд - 261840,00грн. (на облаштування соляної кімнати
комунального дошкільного навчального закладу № 5 "Сонечко" Василівської
міської ради Запорізької області).
по ТПКВКМБ 3719740 спеціальний фонд по КЕКВ 3220 - на
1000000,00 грн. Кошти спрямувати бюджету с.Балки в сумі 1000000,00 грн.,
з них спеціальний фонд - 1000000,00 грн.(на придбання машини для збору,
транспортування та складування твердих побутових відходів (екскаваторанавантажувача) для Балківської сільської ради Василівського району).

3. Управлінню фінансів райдержадміністрації провести уточнення
розпису доходів та видатків районного бюджету.
4. Винести це розпорядження на розгляд чергової сесії районної ради.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

В.О.Кошеленко

