УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 28.02.2018р.

м.Яремче

№ 38-р

Про спрямування
залишків освітньої субвенції
та перерозподіл коштів
Керуючись Бюджетним Кодексом України, п. 24 Закону України «
Про Державний бюджет України на 2017 рік», п.15 рішення міської ради
від 21.12.2017 року № 293-19/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік»,
враховуючи відношення управління освіти міськвиконкому від 28.02.2018
року № 01-10/08:
1. Управлінню освіти міськвиконкому:
1.1. Спрямувати залишки коштів освітньої субвенції станом на 01.01.2018
року в сумі 620 149.53 (Шістсот двадцять тисяч сто сорок дев`ять)
гривень 53 копійки за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої
освіти загальноосвітніми навчальними закладами…» на оплату праці
педагогічних працівників, з яких:
- 508 300( П`ятсот вісім тисяч триста) гривень по КЕКВ 2111 « Заробітна
плата»;
- 111 849.53 (Сто одинадцять тисяч вісімсот сорок дев`ять )гривень 53
копійки по КЕКВ 2120 « Нарахування на оплату праці».
1.2. Перерозподілити кошторисні призначення за ТПКВК МБ 0611020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами …», а саме:
- зменшити призначення в сумі 292 900(Двісті дев`яносто дві тисячі
дев`ятсот) гривень, з яких по:
а) КЕКВ 2271 « Оплата теплопостачання» 103 600(Сто три тисячі шістсот)
гривень;
б) КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - 134 800( Сто тридцять чотири тисячі
вісімсот) гривень;
в) КЕКВ 2273 « Оплата електроенергії» - 54 500 ( П`ятдесят чотири тисячі
п`ятсот) гривень.
- збільшити призначення в сумі 292 900(Двісті дев`яносто дві тисячі
дев`ятсот) гривень, з яких по :
а) КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 120 000 ( Сто двадцять
тисяч) гривень;

б) КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 66 900
( Шістдесят шість тисяч дев`ятсот ) гривень;
в) КЕКВ 2230 « Продукти харчування» - 100 000(Сто тисяч) гривень;
г) КЕКВ 2240 « Оплата послуг( крім комунальних)» - 6000( Шість тисяч)
гривень.
2. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Василь Онутчак

