ВВЕДЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІХ сесія VІI скликання
РІШЕННЯ
від

травня 2016 року

с.Тернова

Про внесення змін до рішення
V сесії VІI скликання від 25.12.2015 р.
«Про селищний бюджет на 2016 рік»
Відповідно до ст.77, 78 Бюджетного кодексу України, ст. 61 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державний бюджет України на
2016 рік» , селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
Внести такі зміни до рішення V сесії VIІ скликання від 25 грудня 2015 року «Про
селищний бюджет на 2016 рік» наступні зміни:
1. Установити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2016 рік у сумі 1795,4 тис.
грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 1788,4 тис.
грн., спеціального фонду бюджету 7,0 тис. грн. (додаток № 1 зі змінами).
2.
Затвердити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2016 рік у сумі
3 214,867 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2 551,430
тис.грн. та спеціального фонду 686,817 тис.грн, (додаток № 2 зі змінами), та за
головними розпорядниками коштів (додаток № 3 зі змінами).
2.1.Затвердити збільшення видаткової частини загального фонду селищного
бюджету за рахунок вільного залишку коштів загального фонду, який склався на
01.01.2016 року у сумі 23,380 тис.грн., та направити його до районного бюджету у вигляді
субвенції на харчування у пришкільному таборі дітей Введенського та Тернівського НВК,
КФК 250380 КЕКВ 2620
3. Бухгалтеру селищної ради Березка О.В., внести зміни до кошторисів та планів
асигнувань загального фонду та спеціального фонду бюджету на 2016 рік.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, бюджету, освіти, справ молоді, охорони здоров’я, соціального забезпечення,
комунальної власності територіальної громади (Пятакова О.М.)
5. Додатки №1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Секретар селищної ради
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