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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

Сорок дев’ята сесія шостого скликання
РІШЕННЯ

від 30 липня 2015 року                    № 1168                                 смт. Воловець

Про внесення змін до бюджету селищної 
ради на 2015 рік.

           Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ст.ст.14,23,78  Бюджетного кодексу України, висновку про вільний залишок коштів від 23.01.2015р., висновку Воловецького фінансового управління про виконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету Воловецької селищної ради станом на 1 липня 2015 року № 253 від 16.07.2015р. ,розпорядження голови Воловецької РДА №167 від 16.07.2015р. «Про внесення змін у річний розпис доходів та видатків районного бюджету»,  Воловецька селищна рада    в и р і ш и л а:

	Збільшити план видатків загальному фонду бюджету за рахунок залишку коштів на початок року на суму 103000 грн., по:

КФК 090412 КЕКВ 2730 – 3000 грн.
КФК 100203 КЕКВ 2240 – 60000 грн.
                    КЕКВ 2273 – 40000 грн.

	Збільшити план доходів загального фонду бюджету на суму 430000 грн. по кодах:

Код бюджетної класифікації
найменування
Сума, грн..
14040000
Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів
364683
18010100
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами
472
18010200
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами
250
18010400
Податок на нерухоме майно сплачений юридичними особами
20289
19010100
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
3095
19010200
Надходження від скидів забруднених речовин безпосередньо у водні об’єкти
130
22012500
Плата за надання інших адміністративних послуг
14862
22080400
Надходження від орендної плати за цілісні майнові комплекси
14729
24060300
Інші надходження
11490

Разом доходів
430000

Збільшити план видатків загального фонду бюджету на суму 430000 грн. по:
	КФК 070101 КЕКВ 2111 – 335000

КФК 070101 КЕКВ 1120 – 95000
	Збільшити доходи спеціального фонду бюджету по коду 41036603 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування” на суму 158600 грн.


	Збільшити план видатків спеціального фонду бюджету по КФК 100602 КЕКВ 2610 на суму 158600 грн.


	Бухгалтерії селищної ради внести зміни в кошториси видатків установ.


	Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної бюджетної комісії Сличка І.В.



Селищний голова                                                         В.В. Панасович


