від 23 березня 2018 року

№ 81-р

Про розподіл залишку коштів
освітньої субвенції з державного
та обласного бюджетів місцевим
бюджетам
Відповідно до рішення Кіровоградської обласної ради від 02 березня
2018 року № 451, довідок департаменту фінансів облдержадміністрації про
зміни до помісячного розпису асигнувань спеціального фонду бюджету на
2018 рік від 15 березня 2018 року № 89 та про зміни до помісячного розпису
асигнувань загального фонду бюджету на 2018 рік від 20 березня 2018 року
№ 92 та пункту 15 рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про
районний бюджет на 2018 рік»:
1. Затвердити розподіл залишку коштів освітньої субвенції з державного
бюджету та обласного бюджетів місцевим бюджетам згідно з додатком.
2. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації як головному
розпоряднику коштів зазначеної субвенції внести зміни до бюджетних
асигнувань на 2018 рік та забезпечити використання субвенції за цільовим
призначенням.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації під час підготовки
проекту рішення районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради
від 15 грудня 2017 року № 261 «Про районний бюджет на 2018 рік»
врахувати зазначену субвенцію з державного бюджету, затверджену даним
розпорядженням та подати дане розпорядження районній раді на затвердження.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
23 березня 2018 № 81-р

РОЗПОДІЛ
залишку коштів освітньої субвенції з державного та обласного
бюджетів місцевим бюджетам
№
з/п
1.

2.

Сума,
грн.
Субвенції загального фонду з обласного бюджету за рахунок відповідних
субвенцій з державного бюджету на:
надання державної підтримки особам з особливими освітніми
353700
потребами
у тому числі на:
підтримку осіб з особливими освітніми потребами (видатки
245700
споживання);
оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів (видатки
108000
розвитку)
Субвенції спеціального фонду з обласного бюджету за рахунок залишку коштів
субвенцій з державного бюджету:
За рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на
2337840
початок бюджетного періоду
у тому числі видатки розвитку на:
1063140
придбання шкільних автобусів(не більш як 70 відсотків-за рахунок
освітньої субвенції, не менш як 30 відсотків-за рахунок коштів
місцевих бюджетів);
придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового
265000
класу;
124000
придбання персонального комп’ютера/ноутбука та техніки для
друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними
матеріалами для початкової школи;
885700
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 засобами навчання
Назва субвенцій

_________________________

