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3.\ПОРІЗЬКОЇ ОБ-ТЛСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної ахміністрації
№о

про внесення змін до
бюджетних призначень
Відповідно до пункту з статті 13 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», згідно рішення сесії Запорізької рапог ної 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 Малокатеринівської селищної ради від 26.01.2017 № 4 «Про
внесення змін та доповнень до рішення сесії селищної ради № 1 від
22.12.2016 року «Про бюджет Малокатеринівської селищної ради на 2017
рік»:
1. Збільшити обсяг доходної частини загального фонду районного
бюджету по коду 41035000 «Інші субвенції» на суму 40 277 (сорок тисяч
двісті сімдесят сім) грн.
2. Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду районного
бюджету по ТПКВКМБ 1011010 «Дошкільна освіта» на суму 6 305 (шість
тисяч триста п’ять) грн. на поточне утримання Малокате]шнівс ького КДНЗ
«Рукавичка» Запорізького району Запорізької області, 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), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» на суму 33 972 (тридцять три тисячі дев’ятсот сімдесят дві)
грн. на поточне >тримання Малокатеринівського наьчально-ви.ховного
комплексу «школа І - III ступенів - гімназія «Мрія» Запорізького району
Запорізької області, головний розпорядник коштів - Відділ осві~и. молоді та
спорту Запорізької районної державної адміністрації.
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3.
Управлінню
фінансів Запорізької
р аіід егж ^ч ін істг
провести >точнення розпису доходів і видатків районного бюджету Д-Ді
фінансування зазначених видатків.
4. Дане розпорядження
районної ради.

винести на розгляд чергової сесі' Запорізько;

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
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