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м.Борзна

№

_П_______

Про внесення змін до показників
районного бюджету на 2016 рік
Відповідно до пункту 18 рішення районної ради від 28.01.2016 року «Про
внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2015 року «Про районний
бюджет на 2016 рік»:
і

1.
Внести зміни до рішення районної ради від 23 грудня 2015 р
«Про районний бюджет на 2016 рік» зі внесеними змінами від 28.01.2016 року
«Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2015 року «Про
районний бюджет на 2016 рік»:
1.1. Збільшити надходження за рахунок іншої субвенції з сільських
бюджетів районному бюджету в сумі 240,865 тис. грн.
1.2. Збільшити видатки Борзнянській районній держадміністрації в сумі
30,0 тис. грн. на виконання районної програми «Реконструкція та ремонт
автомобільних доріг Борзнянського району на 2016 рік».
1.3. Збільшити видатки відділу освіти Борзнянської районної державної
адміністрації на заробітну плату з нарахуванням працівникам загальноосвітніх
шкіл в сумі 28,945 тис. грн.
1.4. Зменшити кошти резервного фонду районного буджету в сумі 50,910
тис. грн.
1.5. Збільшити видатки
відділу освіти Борзнянської районної
держадміністрації для проведення співфінансування з місцевого бюджету
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку у 2016 році та здійснити передачу
коштів в сумі 232,83 тис. грн.. із загального до спеціального фонду (бюджету
розвитку), в тому числі:
- реконструкція частини приміщення їдальні Борзнянської ЗОНІ І-ІІІ ст.
ім.Х.Алчевської за адресою м.Борзна в сумі 50,910 тис. грн.;
- капітальний ремонт приміщення Шаповалівської ЗОНІ І-ІІІ ст. за
адресою с.Шаповалівка Борзнянського району в сумі 40,837 тис. грн.;
- реконструкція існуючої котельні Оленівської ЗОНІ І-ІІІ ст. за адресою
с.Оленівка Борзнянського району в сумі 141,083 грн.

2.
Фінансовому управлінню райдержадміністрації провести відповідн
зміни до показників районного бюджету
на 2016 рік та подати їх на
затвердження чергової сесії районної ради.
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