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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

Шоста сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
    
  від  09 березня 2016 року                                 № 111                                      смт.Воловець

Про внесення змін до рішення
від 05.01.2016р. №78 «Про Воловецький 
селищний бюджет на 2016 рік(нова редакція)»
із змінами від 28.01.2016р.


           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 21,01,2016р., Воловецька селищна рада    в и р і ш и л а:
	Збільшити план видатків загального фонду бюджету за рахунок залишку коштів на початок року на суму 77000 грн.:
	 на реалізацію Програми «Турбота» по  КФК 090412 КЕКВ 2730 – 14000 грн.
	 по КФК 010116 КЕКВ 2250 – 3000 грн. на оплату відряджень

 по КФК 010116 КЕКВ 2111 – 49200 грн.
 по КФК 010116 КЕКВ 2120 – 10800 грн.
	Збільшити план доходів загального фонду бюджету по коду 41020900 «інші додаткові дотації»  на суму 50000 грн.
Збільшити видатки загального фонду бюджету по КФК 100203 КЕКВ 2240 на суму 50000 грн.
	Закрити асигнування спеціального фонду по КФК 010116 КЕКВ 2240 -24000 грн. і спрямувати на  КФК 010116 КЕКВ 2210 -24000 грн.
	Залишок коштів на початок року спеціального фонду бюджету по платі за послуги бюджетних установ (плата за утримання дітей у Воловецьких дошкільних навчальних закладах  №№  2,3,4) в сумі 14455,36 грн., та кошти за утримання дітей у ДНЗ №№ 2,3,4, що надійшли у січні-березні 2016 року в сумі 3958,19 грн. перерахувати на рахунок відділу освіти Воловецької РДА для оплати харчування дітей у Воловецьких ДНЗ №№ 2,3,4.
Пересунути асигнування по:
КФК 250380 КЕКВ 2620 – 104800 грн. з 04-05міс.на 01-03 міс.
КФК 100203 КЕКВ 2210 – 10000 грн. з 02 міс. на 04 міс.
КФК 100203 КЕКВ 2240 – 54800 грн. з 02-03 міс. на 04-05 міс.
КФК 250404 КЕКВ 2282 – 40000 грн. з 01-03 міс. на 04-05 міс.
	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

