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Про внесення змін до показників
районного бюджету на 2016 рік

В ідповідно
до
спільного
розпорядж ення
голів
Ч ернігівської
облдерж адм іністрації та обласної ради від 01.12.2016 року №
83,
розпорядж ення голови Ч ернігівської облдерж адм іністрації від 02.12.2016 року
№ 725 та пункту 18 ріш ення районної ради від 23.12.2015 року « Про районний
бю дж ет на 2016 рік»:
1.
Внести зміни до ріш ення районної ради від 23 грудня 2015 року «П
районний бю дж ет на 2016 рік» зі внесеними змінами від 28.01.2016 року,
21.04.2016 року, 21.07.2016 року та 27.10.2016 року:
1.1. Збільш ити надходж ення дохідної частини бю джету за рахунок
освітньої субвенції з держ авного бю джету місцевим бю джетам в сумі 1200,2
тис. грн.
1.2. Збільш ити надходж ення дохідної частини районного бю дж ету за
рахунок субвенції з обласного бю дж ету на фінансування видатків на виконання
доручень виборців депутатами обласної ради в сумі 4,5 тис. грн.
1.3. Зменш ити кош ти резервного фонду районного бю дж ету в сумі 100,0
тис. грн.
1.4. Збільш ити видатки відділу освіти Борзнянської районної держ авної
адм іністрації на заробітну плату з нарахуванням працівникам загальноосвітніх
шкіл в сумі 1200,2 тис. грн.
1.5. Збільш ити видатки Борзнянській районній держ авній адм іністрації в
сумі 104,5 тис. грн., в тому числі на виплату м атеріальної допомоги в сумі 4,5
тис. грн. та придбання м едичного обладнання для Борзнянської центральної
районної лікарні в сумі 100,0 тис. грн.
1.6. Здійснити передачу кош тів в сумі 100,0 тис. грн. із загального до
спеціального фонду (бю дж ету розвитку) по Борзнянській районній держ авній
адм іністрації для придбання медичного обладнання для Борзнянської
центральної районної лікарні.

2.
Ф інансовому управлінню райдерж адм іністрації провести відповідні
зміни до показників районного бю джету на 2016 рік та подати їх на
затвердж ення чергової сесії районної ради.
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