УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

від21.07.2011 № 186рг
м. Красноармійськ

Про уточнення окремих доходів
та видатків місцевого бюджету

Згідно статті 78 Бюджетного кодексу України, статей 42, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від
18.07.2011 № 892 «Про доповнення бюджетної класифікації», пункту 11 рішення
міської ради від 30.12.2010р. № 6/2-2 “Про місцевий бюджет на 2011 рік», рішення
Красноармійської районної ради від 15.07.2011 № VI/7-2, листа фінансового
управління Красноармійської районної державної адміністрації № 317/2-18 від
20.07.2011 року.

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету:
- по коду 41035200 «Субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» на суму 20000,00
грн.

2. Збільшити бюджетні призначення у видатковій частині місцевого бюджету
по загальному фонду по фінансовому управлінню Красноармійської міської ради для
Красноармійської ЦРЛ:
- по КФКВ 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я» по КЕКВ 1132 на суму
20000,00 грн.

3. Бюджетні призначення у видатковій частині місцевого бюджету по
загальному фонду за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на

забезпечення

виплат,

пов’язаних

2
із підвищенням

рівня

оплати

праці

працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу
працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги
випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і
спеціальностями

медичного

та

фармацевтичного

профілю

по

фінансовому

управлінню Красноармійської міської ради:
- зменшити по КФКВ 250315 КЕКВ 1320 в сумі 84000,00 грн.
- збільшити по КФКВ 250312 КЕКВ 1320 в сумі 84000,00 грн.

4. Фінансовому управлінню міської ради (Штутман) внести відповідні зміни до
розпису загального фонду бюджету у видатковій частині місцевого бюджету.

5. Дане розпорядження затвердити рішенням міської ради.

Міський голова

А.Г Ляшенко
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ДОВІДКА
про погодження проекту розпорядження
Красноармійського міського голови

Про уточнення окремих доходів
та видатків місцевого бюджету

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:

Фінансовим управлінням Красноармійської міської ради

Заступник міського головиначальник фінансового управління

В.В.Штутман

ПОГОДЖЕНИЙ:
В.о. начальника юридичного відділу
виконкому міської ради

А.О. Іщенко

Начальник загального відділу
виконкому міської ради

Г.К.Ліжник

Керуючий справами
виконкому міської ради

Н.П.Ярова

