К А М ’Я Н Е Ц Ь - П О Д I Л Ь С Ь К А Р А Й О Н Н А

ДЕРЖАВНА

АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
о 1 г? /6 ?

Кам’янець - Подільський №

Про збільшення обсягу доходів
та видатків районного бюджету
на 2018 рік

На підставі статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», пункту 14 рішення районної ради від 22.12.2017 року № 7
«Про районний бюджет на 2018 рік», розпорядження Хмельницької обласної
державної адміністрації № 504/201 8-р від 06.06.2018 року «Про збільшення
обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2018 рік», службового
розпорядження Департаменту фінансів ОДА № 87 від 19.06.2018 року:
1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на
2018 рік в сумі 969 474 гривень, в тому числі:
- по коду 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська
школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму
778 474 гривень;
по коду 41050700 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги па дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 191 000
гривень.
2. Збільшити обсяг видатків загального фонду (видатки споживання)
.районного бюджету на суму 279 160 гривень за рахунок збільшення:
обсягу субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в
сумі 88 160 гривень, які спрямувати головному розпоряднику бюджетних
коштів - районному відділу освіти райдержадміністрації за КІІКВК 0611020
«Надання
загальної
середньої
освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями,гімназіями, колегіумами» на оплату

відряджень вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти
з інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників директорів закладів
загальної середньої освіти для підвищення кваліфікації;
- обсягу субвенції з місцевого бюджету на виплату державної
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із
здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на
утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя в сумі 191 000 гривень, які
спрямувати головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню
соціального захисту населення райдержадміністрації за КПКВК 0813230
«Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя».
3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду (видатки розвитку)
районного бюджету за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» на суму 690 314 гривень, які спрямувати головному
розпоряднику
бюджетних
коштів районному
відділу освіти
райдержадміністрації за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої
освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим
садком,
інтернатом
при
школі),
спеціалізованими школами,
ліцеями,гімназіями, колегіумами» для закупівлі:
- сучасних меблів для початкових класів нової української школи в
сумі 207 05 1 гривень;
- дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються
за новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики
у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на
період до 2029 року в сумі 288 556 гривень;
- комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту
для початкових класів нової української школи в сумі 194 707 гривень.
4. Передати кошти субвенції з місцевого бюджету на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська
школа» в сумі 690 314 гривень із загального фонду до бюджету розвитку
спеціального фонду районного бюджету.

5. Управлінню фінансів районної державної адміністрації внести
відповідні зміни до розпису районного бюджету на 2018 рік з подальшим
інформуванням районної ради.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
обов’язків.

Голова адміністрації
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