УКРАЇНА
ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
22.05.2020

Про
уточнення
призначень

Шепетівка

№ 139/2020-р

кошторисних

На підставі статей 6, 13, 18, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», відповідно до статей 23 та 97 Бюджетного кодексу України від
08.07.2010 року № 2456-VI, з метою проведення безперебійного фінансування
субвенції, виділеної з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету, субвенції, виділеної з місцевого
бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на
початок бюджетного періоду, іншої субвенції, виділеної із спеціального фонду
обласного бюджету, субвенції, виділеної з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету, провести уточнення річних
призначень бюджетних установ, що утримуються на районному бюджеті, а
саме:
1. Збільшити обсяг доходів та видатків загального фонду районного
бюджету на субвенцію, виділену з місцевого бюджету на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 353333,00 гривень.
2. Збільшити обсяг доходів та видатків спеціального фонду районного
бюджету на:
- субвенцію, виділену з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (державний
бюджет) в сумі 59310,00 грн.;
- іншу субвенцію, виділену із спеціального фонду обласного бюджету в
сумі 1357000,00 гривень.
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3. Зменшити обсяг доходів та видатків загального фонду районного
бюджету на субвенцію, виділену з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету в сумі 36840,00 гривень.
4. Затвердити вищезгадані трансферти, виділені із загального та
спеціального фондів обласного бюджету, з них:
- субвенцію, виділену з місцевого бюджету на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, спрямувавши її відділу
освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації на закупівлю засобів
навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи (видатки
розвитку) в сумі 353333,00 грн., в тому числі на:
- закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп’ютерного) для
учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до
Концепції «Нова українська школа» в сумі 93929,00 грн.;
- закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української
школи в сумі 103021,00 грн.;
- закупівлю комп’ютерного обладнання для початкових класів в сумі
156383,00 грн.;
- субвенцію, виділену з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду
спрямувавши її відділу освіти, культури, молоді та спорту для ремонту
обладнання та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів
загальної середньої освіти (видатки розвитку) в сумі 59310,00 грн.;
- іншу субвенцію, виділену із спеціального фонду обласного бюджету як
спів фінансування на будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с.
Корчик Шепетівського району Хмельницької області (коригування) в сумі
1357000,00 грн., виділивши її Корчицькій сільській раді.
5. Провести уточнення кошторисних призначень загального та
спеціального фонду районного бюджету.
Відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації
зменшити річні кошторисні призначення на субвенцію, виділену з місцевого
бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за
бюджетною програмою КПКВ 0611020 в сумі 36840,00 грн., в тому числі
видатки розвитку КЕКВ 3110 в сумі 13240,00 грн., видатки споживання на
загальну суму 23600,00 грн., з них КЕКВ 2111 в сумі 19344,00 грн., КЕКВ 2120
в сумі 4256,00 гривень.
Здійснити перерозподіл кошторисних призначень, збільшивши річні
кошторисні призначення:
- за бюджетною програмою КПКВ 0611020 КЕКВ 3110 на
співфінансування субвенції, виділеної з місцевого бюджету на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська
школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, на закупівлю
засобів навчання та обладнання для начальних кабінетів початкової школи
(видатки розвитку) в сумі 39260,00 грн., в тому числі на:
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- закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп’ютерного) для
учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до
Концепції “Нова українська школа” в сумі 10437,00 грн.;
- закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української
школи в сумі 11447,00 грн.;
- закупівлю комп’ютерного обладнання для початкових класів в сумі
17376,00 гривень.
- на співфінансування субвенції, виділеної з місцевого бюджету за
рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду для ремонту обладнання та придбання обладнання для
їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти (видатки розвитку) в
сумі 6590,00 грн.;
- за бюджетною програмою КПКВ 0611161 на загальну суму 48400,00
грн., з них по КЕКВ 2111 в сумі 37200,00 грн., КЕКВ 2120 в сумі 11200,00 грн.,
за рахунок зменшення річних кошторисних призначень за бюджетною
програмою КПКВ 0611020 КЕКВ 2230 в сумі 94250,00 гривень.
6. Збільшити профіцит районного бюджету на суму 385943,00 грн., в тому
числі загального фонду районного бюджету на суму 385943,00 грн., напрямком
використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду).
7. Збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на суму
385943,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму
385943,00 гривень.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Голова адміністрації

Юрій БАСЮК

