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Про внесення змін до
бюджетних призначень
Відповідно до пункту з статті 13 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», згідно рішення сесії Запорізької райоь.ної ради від
28Л 2.2010 №42 «Про делегування повноважень районної ради районній
державній адміністрації», згідно пункту 14 рішення сесії Запорізької
районної ради від 23Л 2.2016 № 4 «Про районний бюджет на 2017 рік»,
рішення сесії Августинівської сільської ради від 09.02.2017 № 7 «Про
внесення змін та доповнень до рішення сесії Августинівської сільської ради
№ 2 від 22.12.2016 року «Про сільський бюджет Августинівської сільської
ради на 2017 рік»:
1. Збільшити обсяг доходної частини загального фонду районного
бюджету по коду 41035000 «Інші субвенції» на суму 61 753 (шістдесят одна
тисяча сімсот п’ятдесят три) грн.
2. Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду районного
бюджету по ТПКВКМБ 1011010 «Дошкільна освіта» на загальн} суму 52 529
(п’ятдесят дві тисячі п’ятсот двадцять дев’ять) грн., а саме: на поточне
утримання Августинівського КДНЗ «Сонечко» Августинівської сільської
ради Запорізького району Запорізької області на суму 48 910 (сорок вісім
тисяч дев’ятсот десять) грн., головний розпорядник коштів - Відділ освіти,
молоді та спорту Запорізької районної державної адміністрації та на поточне
утримання Відрадненського КДНЗ «Колобок» Августинівської сільської ради
Запорізького району Запорізької області на суму З 619 (три тисячі шістсот
дев’ятнадцять грн., головний розпорядник коштів - Відділ освіти, молоді та
спорту Запорізької районної державної адміністрації, по ТПКВКМБ 1011020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізовани.ми школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на сумл' 2 224
(дві тисячі двісті двадцять чотири) грн. на поточне утримання Відраднівської

ЗОШ І - III сілпенів Запорізького район> Запорізької області, головні'.й
рюзпорядник коштів - Відділ освіти, молоді та спортл Запорізько? раЛснноТ
державної адміністрації,
по ТПКВКМБ
0312010
*Бап.топро:|)Ітька
стаціонарна медична допомога населенню» на суму 7 000 ісім тлсяч» грн. на
поточне чтримання КЗ «Запорізька центральна районна лікарня • Запорізької
районної ради, головний розпорядник коштів - Запорізька районна державна
адміністрація.

3.
Управлінню фінансів Запорізької райдержадміністрації провести
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 залишаю за собою.

Голова Запорізької районної
державної адміністрації
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