від "19" березня 2018 року

№ 78-р
м. Знам’янка

Про затвердження субвенцій з
обласного бюджету за рахунок
відповідних субвенцій з державного
бюджету
Відповідно до рішення Кіровоградської обласної ради від 02 березня
2018 року № 451 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 22 грудня
2017 року № 414 "Про обласний бюджет на 2018 рік", пункту 15 рішення
районної ради від 22 грудня 2017 року № 364 "Про районний бюджет на
2018 рік" та рішення постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, соціально-економічного розвитку району, питань промисловості,
енергетики, транспорту і зв'язку, споживчого ринку, сфери послуг та захисту
прав споживачів від 19 березня 2018 року № 202:
1. Затвердити субвенцію з обласного бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету у сумі 274700 грн..
2. Затвердити субвенцію з обласного бюджету за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок
бюджетного періоду, у сумі 2007240 грн.
3. Затвердити розподіл субвенцій з обласного бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету, за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок
бюджетного періоду, згідно з додатком.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації внести відповідні зміни
до показників районного бюджету та подати дане розпорядження на
затвердження районній раді.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.
Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О. ГРІНЧАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
19 березня 2018 № 78-р
РОЗПОДІЛ
субвенцій з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що
утворився на початок бюджетного періоду
Розпорядник
коштів
районного
бюджету

Код
Назва коду програмної
програмної класифікації видатків
класифікації
видатків

1
2
Відділ освіти, 0611020
молоді та
спорту
райдержадміністрації

-"-

-"-

Код
економічної
класифікації
видатків
4
2111

3
Надання загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т.ч. школоюдитячим садком,
інтернатом при школі),
спеціалізованими
школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
-"2120

Назва коду
економічної
класифікації
видатків

Обсяг
видатків, грн.

Напрямок видатків

5
Заробітна плата

6
225170

7
Підтримка осіб з
особливими
освітніми потребами

Нарахування на
оплату праці
Усього

49530
274700

-"-

2
Продовження додатка
1
-"-

2
0611162

3
Інші програми та заходи
у сфері освіти

4
3110

5
Придбання
обладнання та
предметів
довгострокового
користування

6
2007240

7
Придбання шкільних
автобусів у сумі
1063140 грн.;
придбання персонального комп'ютера
(ноутбука) та техніки
для друкування,
копіювання,
сканування та ламінування з витратними
матеріалами для
початкової школи у
сумі 117800 грн.;
оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим
(профільним)
вивченням природничих та математичних
предметів та опорних
шкіл засобами навчання, у тому числі
кабінетами фізики,
хімії, біології,
географії, математики,
мультимедійними

3
Продовження додатка
1

2

3

4

5
Усього
Разом

_________________________

6

2007240
2281940

7
засобами навчання у
сумі 826300 грн.

