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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

П'ята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
    
  від 28 січня 2016 року                                   № 79                              смт.Воловець
                  
Про затвердження звіту по
виконанню бюджету селищної 
ради за 2015 рік.

Заслухавши та проаналізувавши звіт головного бухгалтера Воловецької селищної ради про виконання бюджету селищної ради за  2015 рік, сесія селищної ради відмічає, що виконання дохідної частини бюджету  за звітний період складає 160,6% , тобто одержано доходів на 1347825 грн. більше ніж було заплановано при прийнятті бюджету. Перевиконання плану доходів в першу чергу досягнуто за рахунок  єдиного податку - перевиконання 33%, збору за спеціальне використання лісових ресурсів –100%, акцизного податку - 600%. Разом з тим недоодержано доходів по державному миту –71%. Також до бюджету надійшли незаплановані надходження, а саме податок на майно, відмінне від земельної ділянки  67953 грн., адмінпослуги – 20757 грн. та інші надходження -56429 грн., що складає 4% від загальної суми надходжень.
По видатках за 2015 рік повністю забезпечено фінансування заробітної плати всіх установ, оплати використаних енергоносіїв та найнеобхідніших господарських витрат, недопущено заборгованості по захищених статтях.
Воловецька селищна рада  вирішила:
	Звіт про виконання бюджету Воловецької селищної ради за  2015 рік  затвердити.




                Селищний голова                                                             М.А.Попелич
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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

П'ята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
    
  від 28 січня 2016 року                                         № 80                              смт.Воловець

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


           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 50000 грн.: на реалізацію Програми «Турбота» по  КФК 090412 КЕКВ 2730 – 20000 грн. та Програми «Власний дім» по КФК 250911 КЕКВ 4113 – 30000 грн.
	Залишок коштів спеціального фонду бюджету на початок року по платі за послуги бюджетних установ в сумі 24000 грн. спрямувати на оплату  послуг(крім комунальних) по КФК 010116 КЕКВ 2240. 
	Залишок коштів спеціального фонду бюджету на початок року по надходженнях за втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 46991 грн. спрямувати на реалізацію Програми охорони та раціонального використання земель по КФК 200200 КЕКВ 2281. 

Залишок коштів спеціального фонду бюджету на початок року по транспортному податку в сумі 4337 грн. спрямувати на оплату  послуг(крім комунальних) по КФК 170703 КЕКВ 2240. 
	Залишок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на початок року в сумі 75 563 грн. спрямувати на капітальний ремонт доріг комунального значення по КФК 170703 КЕКВ 3132 – 50 000грн., капітальний ремонт житлового фонду фонду  КФК 150101 КЕКВ 3131 – 10 563 грн.,  реконструкцію житлового КФК 150101 КЕКВ 3141 – 15000грн.  
Залишок коштів спеціального фонду бюджету на початок року по коштах з охорони навколишнього природного середовища в сумі 48624 грн. спрямувати на оплату  робіт по об’єкту  «Протиерозійні споруди на р.Волівчик в районі вул.Шевченко, смт.Воловець, Воловецького району» для співфінансування до коштів Державного фонду регіонального розвитку по КФК 240603 КЕКВ 2281. 
	Збільшити видатки спеціального фонду бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму 150 000 грн. для співфінансування до коштів Державного фонду регіонального розвитку на «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №2 по вул.Карпатській,80 в смт.Воловець,Закарпатської області» по КФК 070101 КЕКВ 3132.
	Збільшити видатки спеціального фонду бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму 30 000 грн. по КФК 150101 КЕКВ 3142 на  «Реконструкцію покрівлі  ДНЗ №4 в смт.Воловець».
	Затвердити перелік Програм, що у 2016 році фінансуватимуться за рахунок коштів загального та спеціального фонду бюджету (додаток 1).
	Затвердити перелік об’єктів, що у 2016 році фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету (додаток 2).
	Затвердити джерела фінансування селищного бюджету на 2016рік (додаток 3).
	Закрити асигнування загального фонду бюджету по КФК 250404 КЕКВ 2111 – 5000 грн., КЕКВ 2120 -1100 грн. і спрямувати на КФК 090501 КЕКВ 2111 – 5000 грн., 2120 – 1100 грн.
Закрити асигнування по КФК 170703 КЕКВ 2240 на суму 1300400 грн. 
	Передати кошти в сумі 1 300 400 грн. як іншу субвенцію з селищного бюджету до районного бюджету по КФК 250380 КЕКВ 2620 (на утримання Воловецьких ДНЗ № 2,4, ДНЗ №3 с.Канора – 1 260 500 грн., бібліотеки с.Канора – 24 400 грн., клубу с.Канора – 15 500 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          
























