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Про внесення змін до показників
районного бюджету на 2016 рік
В ідповідно до розпорядж ення голови Ч ернігівської облдерж адм іністрації
від 05.12.2016 року № 730, розпорядж ення в.о. голови Борзнянської
райдерж адм іністрації від 09.12.2016 року № 574 та пункту 18 ріш ення районної
ради від 23.12.2015 року «П ро районний бю дж ет на 2016 рік»:

1.
В нести 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
субвенції з держ авного бю дж ету місцевим бю дж етам на здійснення щодо
соціально-економ ічного розвитку окремих територій в сумі 108,0 тис. грн.
1.2. Зменш ити надходж ення субвенції з держ авного бю дж ету місцевим
бю дж етам на здійснення щ одо соціально-економічного розвитку окремих
територій Борзнянській міській раді в сумі 245,0 тис. грн,
1.3 Збільш ити видатки відділу освіти Борзнянської районної держ авної
адм іністрації за рахунок субвенції з держ авного бю джету місцевим бю джетам
на здійснення щ одо соціально-економ ічного розвитку окремих територій в сумі
353,0 тис. грн.

1.4.
Здійснити передачу кош тів в сумі 353,0 тис. грн. із загального фонд
до спеціального фонду (бю дж ету розвитку) по відділу освіти Борзнянської
районної держ авної адм іністрації за рахунок субвенції з держ авного бю джету
м ісцевим бю джетам на здійснення щ одо соціально-економ ічного розвитку
окремих територій.

1.5.
Затвердити перелік о б ’єктів і заходів, що фінансую ться за рахуно
субвенції з держ авного бю дж ету місцевим бю джетам на здійснення щодо
соціально-економ ічного розвитку окремих територій в новій редакції: зам овник
- В исочанська сільська рада по реконструкції існую чої будівлі дош кільного
навчального закладу «Веселка» с. Високе (зам іна даху, вікон, дверей) в сумі
1161,0 тис. грн., зам овник - Борзнянська міська рада по реконструкції
дош кільного навчального закладу комбінованого типу № 1 «Світлячок» вул.
Ш евченка, 13 м. Борзна в сумі 1099,1 тис. грн., замовник - відділ освіти
Борзнянської рай держ адм іністрації по капітальному ремонту частини
приміщ ень гім назії ім. П. К уліш а , вул. Б. Х м ельницького, 1 (заміна вікон) в
сумі 202 тис. грн., реконструкція існую чої котельні Я дутинської ЗОНІ І-ІІІ ст.
(зам іна 2 котлів) вул. Ж овтнева, 70 с. Я дути в сумі 1332,0 тис. грн., придбання
мультим едійних проекторів та екранів, ком п ’ю терної техніки для закладів
освіти Борзнянського району в сумі 60,0 тис. грн., та придбання ком п’ю терної
техніки для закладів освіти Борзнянського району в сумі 471,0 тис. грн.

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

