file_0.jpg


file_1.wmf





УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

Перша сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 5 листопада 2015 року                    № 10                                    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 Воловецького фінансового управління про виконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету Воловецької селищної ради станом на 1 листопада 2015 року № 412 від 03.11.2015р. ,  Воловецька селищна рада    в и р і ш и л а:
	Збільшити план доходів загального фонду бюджету на суму 174300 грн. по кодах:

Код бюджетної класифікації
найменування
Сума, грн..
18010400
Податок на нерухоме майно сплачений юридичними особами
17792
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
6531
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
89222
22012500
Плата за надання інших адміністративних послуг
3927
22080400
Надходження від орендної плати за цілісні майнові комплекси
20862
22090400
Державне мито пов’язане з видачею паспортів
4983
24060300
Інші надходження
29753
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна
1230

Разом доходів
174300

Збільшити план видатків загального фонду бюджету на суму 174300 грн. по:
	КФК 010116 КЕКВ 2111 – 33100 грн.

                               2120 – 12000 грн.
	КФК 070101 КЕКВ 2230 – 30000 грн.

КФК 130112 КЕКВ 2282 – 1000 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 170703 КЕКВ 3132 – 98200 грн. на «Капітальний ремонт ділянки вул.Шевченка в смт.Воловець»

Внести зміни до переліку об’єктів, що у 2015 році фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету(додаток №2).
	Закрити асигнування бюджету розвитку спеціального фонду бюджету по КФК 150101 КЕКВ 3131 на суму 12700 грн., КЕКВ 3141 – 9100 грн. та спрямувати на КФК 170703 КЕКВ 3132 – 21800 грн.
	Збільшити доходи загального фонду бюджету по коду 41037003 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» на суму 4255 грн.
	Збільшити план видатків загального фонду бюджету по КФК 250203 КЕКВ 2282 на суму 4255 грн.

Бухгалтерії селищної ради внести зміни в кошториси видатків установ.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної бюджетної комісії Шікут Н.Г.

Селищний голова                                                         М.А.Попелич          


