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Про перерозподіл
бюджетних асигнувань
районного бюджету на 2017 рік

Керуючись частиною 1 статті 41 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, частиною
8 статті 23 Бюджетного кодексу України,
постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року № 18 “Про
затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу
видатків бюджету і надання кредитів з бюджету” (зі змінами), пунктом 17
рішення позачергової XX сесії Вижницької районної ради VII скликання від
10 січня 2017 року № 07-12/17 “Про приведення районного бюджету на 2017
рік у відповідність до Закону України “ Про Державний бюджет України на
2017 рік” та інших законодавчих актів”, з метою своєчасного фінансування
видатків та недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати та
спожиті енергоносії:
1.
Здійснити перерозподіл видатків у межах загального обсяг
бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику коштів
районного бюджету “Відділ освіти Вижницької районної державної
адміністрації'” на 2017 рік, в тому числі:
1.1.
Здійснити перерозподіл коштів за КТКВКМБ 1011020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами», з них:
зменшити обсяг бюджетних призначень за рахунок додаткової дотації з
Вижницького міського бюджету в сумі 174 280 (сто сімдесят чотири тисячі
двісті вісімдесят) гривень, в тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі
148 700 (сто сорок вісім тисяч сімсот) гривень, по КЕКВ 2120 «Нарахування на
оплату праці» в сумі 21 600 (двадцять одна тисяча шістсот) гривень, по КЕКВ
2800 «Інші поточні видатки» в сумі 3 980 (три тисячі девятсот вісімдесят)
гривень, та збільшити по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 174 280
(сто сімдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) гривень;

зменшити обсяг бюджетних призначень за рахунок додаткової дотації з
Вашківецького міського бюджету в сумі 197 500 (сто дев’яносто сім тисяч
п ’ятсот) гривень, в тому числі по КЕКВ 2215 «Оплата інших енергоносіїв» в
сумі 129 000 (сто двадцять дев’ять тисяч) гривень, по КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» в сумі 68 500 (шістдесят вісім тисяч п’ятсот) гривень, та збільшити в
сумі 197 500 (сто дев’яносто сім тисяч п ’ятсот) гривень, в тому числі по КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 17 780 ( сімнадцять
тисяч сімсот вісімдесят) гривень, по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 15 480 (п’ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят) гривень,
по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 26 240 (двадцять шість тисяч
двісті сорок) гривень, по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 138 000
(сто тридцять вісім тисяч) гривень;
зменшити обсяг бюджетних призначень за рахунок іншої субвенції
Вижницького міського бюджету по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень та збільшити по
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень;
зменшити обсяг бюджетних призначень за рахунок іншої субвенції
Вашківецького міського бюджету в сумі 1500 (одна тисяча п ’ятсот) гривень по
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» та збільшити в сумі
1 500 (одна тисяча п’ятсот) гривень, в тому числі по КЕКВ 2120 «Нарахування
на оплату праці» в сумі 500 (п’ятсот) гривень, по КЕКВ 2111 «Заробітна плата»
в сумі 1000 (одна тисяча) гривень;
зменшити обсяг бюджетних призначень за рахунок додаткової дотації з
державного бюджету районному бюджету в сумі 999 500 (дев’ятсот дев’яносто
дев ять тисяч п’ятсот) гривень по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» та
збільшити по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 835 500 (вісімсот тридцять
п ’ять тисяч п’ятсот) гривень, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в
сумі 164 000,00 (сто шістдесят чотири тисячі) гривень;
зменшити обсяг бюджетних призначень за рахунок коштів районного
бюджету в сумі 999 500 (дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч п ’ятсот) гривень в
тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» зменшити на 835 500 (вісімсот
тридцять п ять тисяч п’ятсот) гривень, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці» в сумі 164 000,00 (сто шістдесят чотири тисячі) гривень, та збільшити по
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 999 500 (дев’ятсот дев’яносто
дев’ять тисяч п’ятсот) гривень;
1.2.
Здійснити перерозподіл коштів за рахунок освітньої субвенції
Вижницького міського бюджету, зменшивши обсяг бюджетних призначень за
КТКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 6 000
(шість тисяч) гривань, а саме по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» зменшити в сумі
30 100 (тридцять тисяч сто) гривень та збільшити по КЕКВ 2120 «Нарахування
на оплату праці» в сумі 24 100 (двадцять чотири тисячі сто) гривень, та
збільшивши по КТКВКМБ 1011030 «Надання загальної середньої освіти
вечірніми (змінними) школами» в сумі 6 000 (шість тисяч) гривань, а саме по
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 2 200 (дві тисячі двісті) гривень та по

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 3 800 (три тисячі вісімсот)
гривень;
2. Головному розпоряднику бюджетних коштів “Відділ освіти Вижницької
районної державної адміністрації” забезпечити погодження даного
розпорядження з комісією з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного
розвитку Вижницької районної ради у відповідності до чинного законодавства
України.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації І.Романюка.
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