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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
18 червня 2020 року
Борислав
№ 103



Про погодження відділу освіти міської ради внесення змін до кошторису доходів і видатків за загальним та спеціальним фондами

Відповідно до пп.1 п.а ч.1 ст.28, п.1 ч.2 ст.52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги клопотання відділу освіти міської ради від 17 червня 2020 року № 01-18/315, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити відділу освіти Бориславської міської внесення змін до кошторису доходів і видатків за загальним та спеціальним фондами, а саме:
1.1) збільшити кошторисні призначення:
1.1.1) за загальним фондом за КПКВК 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами” за КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” на об’єкт „Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для Бориславської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 ім.Стефана Коваліва” на суму 6628 грн.;
1.1.2) за спеціальним фондом:
- за КПКВК 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами” за КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” на суму 204102 грн. на об’єкти:
„Придбання та встановлення дитячих ігрових атракціонів на пришкільній території ЗОШ №5-громадський бюджет” на суму 88000 грн.;
„Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для Бориславської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 ім. Стефана Коваліва” на суму 116102 грн.
- за КПКВК 0617321 „Будівництво освітніх установ та закладів” за КЕКВ 3132 „Капітальний ремонт інших об’єктів” на суму  113909 грн. на об’єкти:
„Капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗСО  I-III ст.№3 на вул. Шкільна,19 у м. Бориславі Львівської обл.” на суму 41124 грн.;
„Капітальний ремонт санітарних вузлів (туалетів) першого та другого поверхів лівого крила ЗОШ I-III ступенів №1, що на вул. Шкільній,11 у м. Бориславі Львівської області” на суму 72785 грн.
- КПКВК 0615031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” за КЕКВ 3132 „Капітальний ремонт інших об’єктів” на об’єкт „Капітальний ремонт покрівлі (частковий) 



Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи на вул.Шкільна,25 в м.Борислав, Львівської області” на суму 66600 грн.;
- за КПКВК 0611161 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” за КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” на об’єкт „Придбання комп’ютерів для централізованої бухгалтерії відділу освіти, групи по обслуговуванню, міжшкільного навчально-виробничого комбінату” на суму 33000 грн.
1.2) за рахунок зменшення кошторисних призначень за загальним фондом, а саме:
- за КПКВК 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами” за КЕКВ 2230 „Продукти харчування” на суму 349711 грн., за КЕКВ 2250 „Видатки на відрядження” на суму 20528 грн.;
- за КПКВК 0611090 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 10000 грн.;
- за КПКВК 0615031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 44000 грн.

2. Погодити відділу освіти внести зміни у перелік об’єктів, видатки яких здійснюються з бюджету розвитку міста (спеціальний фонд бюджету) за спеціальним фондом за КПКВК 0611020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами” за КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”:
- збільшити обсяг видатків на об’єкт на об’єкт „Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для Бориславської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 ім. Стефана Коваліва” на суму 116102 грн.;
- за рахунок зменшення обсягу видатків з об’єкту „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (компютерів)”.      
        
3. Доручити відділу освіти міської ради (Е.Качмарчик) підготувати на чергову сесію міської ради проєкт рішення про дозвіл відділу освіти на внесення змін до кошторису доходів і видатків за загальним та спеціальним фондами.

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



Міський голова                                                                                       І.Яворський



