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ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
06.02.2018

№ 59

Про внесення змін до річного
розпису асигнувань на 2018 рік
Керуючись статтями 6, 18 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», пунктом 15 рішення районної ради від 05.01.2018 № 38 «Про
районний бюджет на 2018 рік» та розглянувши лист Михайлівської сільської
ради від 01.02.2018 № 02-13-19/12 «Про виділення іншої субвенції»:
1. Збільшити річний обсяг доходів районного бюджету по КДК 41053900
«Інші субвенції з місцевого бюджету» на загальну суму 70200 грн., в тому числі
по загальному фонду в сумі 19700 грн. та спеціальному фонду в сумі
50500 грн.
2. Збільшити річний обсяг видатків загального фонду районного бюджету
по головному розпоряднику коштів – відділу освіти, молоді та спорту
Вільнянської райдержадміністрації по КПКВК 0611020 «Надання загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою –
дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» на загальну суму 19700 грн., в тому числі КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5300 грн. на придбання
мультимедійного екрана та пристрою для кріплення проектора на стелі для
Михайлівського НВК ім. О.Т. Слободчикова та КЕКВ 2230 «Продукти
харчування» в сумі 14400 грн. на безоплатне гаряче харчування учнів
Вільноондріївської ЗОШ.
3. Збільшити річний обсяг видатків спеціального фонду районного
бюджету по головному розпоряднику коштів – відділу освіти, молоді та спорту
Вільнянської райдержадміністрації по КПКВК 0611020 «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» на загальну суму 50500 грн., в тому числі
придбання проектору вартістю 12500 грн. та ноутбуку вартістю 8000 грн. для
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Михайлівського НВК ім. О.Т. Слободчикова та мультимедійної дошки
вартістю 30000 грн. для Соколівського НВК.
4. Управлінню фінансів райдержадміністрації внести відповідні зміни до
розпису асигнувань загального фонду та спеціального фонду районного
бюджету.
5. Дане розпорядження винести на розгляд чергової сесії районної ради.

Голова районної
державної адміністрації

О.А. Руденко

