БОРЗНЯНСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОРЗНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
09.03.2016

м.Борзна

№

_8________

Про внесення змін до показників
районного бюджету на 2016 рік

Відповідно до пункту 18 рішення районної ради від 28.01.2016 року «Про
районний бюджет на 2016 рік» та спільного розпорядження Чернігівської
обласної державної адміністрації та обласної ради від 02.03.2016 року № 3:
1.
Внести зміни до рішення районної ради від 28 січня 2016 року «Пр
районний бюджет на 2016 рік»:
1.1. Збільшити надходження за рахунок іншої субвенції з обласного
бюджету для фінансування видатків на виконання доручень виборців
депутатами обласної ради в сумі 91,9 тис. грн.
1.2. Збільшити видатки відділу освіти Борзнянської райдержадміністрації
в сумі 34,0 тис. грн, в тому числі на придбання будівельних матеріалів для
проведення поточного ремонту Борзнянської ЗОШ І-ІІІ ст. - 5,0 тис. грн.,
гімназії ім. П.Куліша - 5,0 тис. грн., Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ст. - 2,0 тис. грн.,
Головеньківської ЗОШ І-ІІІ ст. - 2,0 тис. грн., спортзалу Галайбинської ЗОШ IIII ст.- 2,0 тис. грн., придбання будівельних матеріалів для проведення
поточного ремонту кабінету української мови Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ст.- 6,0
тис. грн., придбання енергозберігаючих метало пласникових вікон для
В.Загорівської ЗОШ І-ІІІ ст. - 12,0 тис. грн.
1.3. Збільшити видатки Борзнянській районній державній адміністрації
на виплату адресної матеріальної допомоги соціально - незахигценим та
малозабезпеченим категоріям громадян в сумі 17,9 тис. грн.
1.4. Збільшити видатки Борзнянській районній державній адміністрації
для КЗ БРР «Центр первинної медико-санітарної допомоги» в сумі 8,0 тис. грн.,
в тому числі для проведення поточного ремонту ФАПів с.Тростянка - 2,0 тис.
грн., с. Носелівка - 2,0 тис. грн., с. Миколаївка - 2,0 тис. грн.та зміцнення
матеріально-технічної бази Новомлинівської СЛА - 2,0 тис. грн.
1.5. Надати іншу субвенцію Ядутинській сільській раді для ремонту
пам’ятника загиблим під час Другої світової війни с. Красностав - 4,0 тис. грн.
1.6. Надати іншу субвенцію Височанській сільській раді для зміцнення
матеріально-технічної бази Будинку культури в с. Високе в сумі 2,0 тис. грн.

1.7. Надати іншу субвенцію Миколаївській сільській раді для
впорядкування кладовища в с. Іванівка в сумі 2,0 тис. грн.
1.8. Надати іншу субвенцію Новомлинівській сільській раді для
придбання будівельних матеріалів на проведення поточного ремонту Будинку
культури в с. Н.Млини в сумі 2,0 тис. грн.
1.9. Надати іншу субвенцію Шаповалівській сільській раді для придбання
мікшерного пульту в музичну апаратуру Будинку культури в с. Шаповалівка в
сумі 2,0 тис. грн.
1.10. Здійснити передачу коштів в сумі 20,0 тис. грн. із загального до
спеціального фонду (бюджету розвитку), в тому числі по відділу освіти
Борзнянської райдержадміністрації
для поповнення бібліотечного фонду
Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. - 2,0 тис. грн., центральній районній лікарні для
придбання комп’ютерної техніки - 15,0 тис. грн. та закупівлі медичного
обладнання та інструментів для ЛОР-відділення - 3,0 тис. грн.
2.
Фінансовому управлінню райдержадміністрації провести відповід
зміни до показників районного бюджету
на 2016 рік та подати їх на
затвердження чергової сесії районної ради.
В. о. голощ рййонної

Голова районної ради

