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Про внесення змін до
бюджетних призначень

Відповідно до пункту з статті ІЗ Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», згідно рішення сесії Запорізької районної ради від
28.12.2010 № 42 «Про делегування повноважень районної ради районній
державній адміністрації», згідно пункту 14 рішення сесії Запорізької
районної ради від 23.12.2016 № 4 «Про районний бюджет на 2017 рік»,
рішення сесії Новоолександрівської сільської ради від 30.03.2017 року № З
«Про внесення змін та доповнень до рішення № 1 від 22.12.2016 року «Про
Новоолександрівський сільський на 2017 рік».
1. Збільшити обсяг доходної частини загального фонду районного
бюджету по коду 41035000 «Інші субвенції» на суму 178 324 (сто сімдесят
вісім тисяч триста двадцять чотири) грн.
2. Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду районного
бюджету по ТП КВКМ Б1011010 «Дошкільна освіта» на суму З 805 (три
тисячі вісімсот п’ять) грн. на поточне утримання Новоолександрівського
КДНЗ «Калинка» Новоолександрівської сільської ради Запорізького району
Запорізької області, головний розпорядник коштів - Відділ освіти, молоді та
спорту Запорізької районної державної адміністрації, по ТПКВКМ Б 1011020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на загальну
суму 136 295 (сто тридцять шість тисяч двісті дев’яносто п’ять) грн. у тому
числі на поточне утримання Юльївського НВК «загальноосвітній навчальний
заклад - дошкільний навчальний заклад» Запорізького району Запорізької

адміністрації
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ЗОШ І - III ступенів Запорізького району Запорізької області на суму 6 295
(шість тисяч двісті дев’яносто п ’ять) грн., головний розпорядник коштів Відділ освіти, молоді та спорту Запорізької районної державної адміністрації,
по ТПКВКМ Б 0314200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» на суму
38 224 (три вісім тисяч двісті двадцять чотири) грн. на поточне утримання
Юльївського сільського клубу КЗ «Районний центр культури і дозвілля»
Запорізької районної ради Запорізької області, головний розпорядник коштів
- Запорізька районна державна адміністрація.

3.
Управлінню фінансів Запорізької райдержадміністрації провес
уточнення розпису доходів і видатків районного бюджету для фінансування
зазначених видатків.
4. Дане розпорядження
районної ради.

винести на розгляд чергової сесії Запорізької

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Чудеснову С.І.

Голова Запорізької районної
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