УКРАЇНА

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

21.08.2018

№ 295

Про внесення змін до розпису
районного бюджету на 2018 рік
Керуючись статтями 2, 6, 18 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, відповідно до пункту 15 рішення районної ради від 20.12.2017
№ 3 «Про районний бюджет на 2018 рік», протоколу засідання постійної
комісії з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку від
15.08.2018 № 77,та враховуючі листи комунальної установи «Василівська
центральна районна лікарня» Василівської районної ради Запорізької області
від 08.08.2018 № 816 та комунальної установи «Дніпрорудненська міська
лікарня Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької
області» від 08.08.2018 № 975, щодо перерозподілу коштів районного
бюджету, передбачених на утримання установ охорони здоров’я.
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Здійснити перерозподіл коштів районного бюджету по головному
розпоряднику коштів районного бюджету КТКВК 02 Районна державна
адміністрація Василівського району по КПКВКМБ 0212010, в тому числі по
розпорядникам коштів:
1) по комунальній установі "Василівська центральна районна лікарня"
Василівської районної ради Запорізької області перерозподілити видатки по
загальному фонду по КЕКВ 2282:
зменшити видатки по коду «Оплата теплопостачання» на суму
100000,00грн.;
збільшити видатки по коду «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» на суму 100000,00 грн.
Кошти спрямувати на придбання паливно-мастильних матеріалів.
2) по комунальній установі «Дніпрорудненська міська лікарня
Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області:
зменшити видатки по загальному фонду по КЕКВ 2282 на суму 47
300,00 грн.;
за рахунок зменшення видатків по коду «Оплата послуг (крім
комунальних)» на суму 54 400,00грн.(зменшити видатки на оплату послуг з
установки засобу дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку
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природного газу газової котельні на 94400,00 грн. та збільшити видатки на
оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання
газової котельні, внутрішніх та зовнішніх мереж газо- і тепло постачання та
підготовки до опалювального сезону на 40000,00грн.);
за рахунок зменшення видатків по коду «Оплата електроенергії» на
суму 38000,00грн.;
за рахунок зменшення видатків по коду «Оплата природного газу» на
суму 93000,00грн.;
за рахунок збільшення видатків по коду «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» на суму 49100,00 грн.(7100,00 грн. на придбання
витратних матеріалів для встановлення коректору газу, 42000,00 грн. на
придбання бензину для санітарного автотранспорту);
за рахунок збільшення видатків по коду «Оплата водопостачання та
водовідведення» на суму 70000,00грн.;
за рахунок збільшення видатків по коду «Інші виплати населенню» на
суму 19000,00грн.(на оплату пільгових рецептів).
Зменшення загального фонду на суму 47300,00 грн. спрямувати по
спеціальному фонду (за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду) по КЕКВ 3210 по коду
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму
47300,00грн. (для придбання з установкою обладнання з дистанційної
передачі даних на комерційному вузлі обліку природного газу газової
котельні).
2.Управлінню фінансів
розпису районного бюджету.
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3. Винести це розпорядження на розгляд чергової сесії районної ради.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова

В. КОШЕЛЕНКО

