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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
03 жовтня 2019 року
Борислав
№ 241



Про погодження відділу освіти міської ради внесення змін до кошторису доходів і видатків за загальним фондом
 
Відповідно до п.п.1 п.а ч.1 ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги клопотання відділу освіти міської ради від 17 вересня 2019 року №1-18/613, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Погодити відділу освіти Бориславської міської ради внесення змін до кошторису доходів і видатків за загальним фондом, збільшивши кошторисні призначення:
- за КПКВК 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 149625 грн.; 
- за КПКВК 0611010 „Надання дошкільної освіти” за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 216125 грн.; 
- за КПКВК 0611090 „Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 16625 грн.;
- за КПКВК 0611161 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 16625 грн.;
- за КПКВК 0615031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 16625 грн.
За рахунок зменшення кошторисних призначень:
- за КПКВК 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” за КЕКВ 2110 „Оплата праці” на суму 122643 грн., за КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” на суму 26982 грн.;
- за КПКВК 0611010 „Надання дошкільної освіти” за КЕКВ 2110 „Оплата праці” на суму 177152 грн., за КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” на суму 38973 грн.;
- за КПКВК 0611090 „Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” за КЕКВ 2110 „Оплата праці” на суму 13627 грн., за КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” на суму 2998 грн.;
- за КПКВК 0611161 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” за КЕКВ 2110 „Оплата праці” на суму 13627 грн., за КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” на суму 2998 грн.;
- за КПКВК 0615031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” за КЕКВ 2110 „Оплата праці” на суму 13627грн., за КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” на суму 2998 грн.

2. Відділу освіти міської ради (Е.Качмарчик) підготувати проект рішення міської ради щодо затвердження змін до кошторису доходів і видатків установ відділу освіти міської ради за загальним фондом.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів.



Міський голова                                                                                             І.Яворський



