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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

П'ятдесята сесія шостого скликання
РІШЕННЯ

від 17 вересня 2015 року                    № 1171                                    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 вересня 2015 року № 348 від 16.09.2015р. ,  Воловецька селищна рада    в и р і ш и л а:
	Збільшити план доходів загального фонду бюджету на суму 503000 грн. по кодах:

Код бюджетної класифікації
найменування
Сума, грн..
13010200
Рентна плата за використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду місцевого значення
423210
14040000
Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів
21590
18010200
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами
8800
18010400
Податок на нерухоме майно сплачений юридичними особами
17800
22080400
Надходження від орендної плати за цілісні майнові комплекси
23800
24060300
Інші надходження
7800

Разом доходів
503000

Збільшити план видатків загального фонду бюджету на суму 503000 грн. по:
	КФК 070101 КЕКВ 2111 – 200000 грн.

                               2120 – 72000 грн.
                               2272 – 7000 грн.
                               2273 – 15500 грн.
                               2274 – 39500 грн.
	КФК 110201 КЕКВ 2273 – 1000 грн.
	КФК 110204 КЕКВ 2273 – 1000 грн.

КФК 090412 КЕКВ 2730 – 27000 грн.
КФК 100203 КЕКВ 2240 – 50000 грн.
                               2273 - 20000 грн.
	Затвердити джерела фінансування селищного бюджету на 2015 рік (додаток №1).
	Збільшити видатки спеціального фонду бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету по КФК 070101 КЕКВ 3132 – 50000 грн., КФК 180409 КЕКВ 3210 – 20000 грн.(внески до Статутного фонду КП ВС «Водоканалсервіс»).

Внести зміни до переліку об’єктів, що у 2015 році фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету(додаток №2).
Збільшити доходи спеціального фонду бюджету по коду 41035003 «Інша субвенція»  на суму 54800 грн. для співфінансування до коштів Державного Фонду Регіонального Розвитку на «Капітальний ремонт вулиці Борканюка, частини вулиці Фабрична (до переїзду) в смт. Воловець» - 31900 грн., «Капітальний ремонт вулиці Шевченка від буд. №1 до буд. №3 в смт. Воловець» - 22900 грн.
	Збільшити план видатків спеціального фонду бюджету по КФК 170703 КЕКВ 3132 на суму 54800 грн.
	Закрити асигнування бюджету розвитку спеціального фонду бюджету по КФК 150101 КЕКВ 3132 на суму 55000 грн. та спрямувати на КФК 170703 КЕКВ 3132 – 55000 грн.
	Внести зміни у назву об’єкту, що фінансуватиметься за рахунок  «Іншої субвенції» з обласного бюджету з «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №2 по вул.Карпатській,80 в смт.Воловець» на «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №2 по заходах енергозбереження по вул.Карпатській,80 в смт.Воловець».
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


