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   УКРАЇНА
          МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
        ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

   Р І Ш Е Н Н Я  №85

        Від 29.02.2016 р.
7 сесії

7 скликання




Про затвердження вільного залишку, що склався станом на 01.01.2016 року 
по загальному та спеціальному фондах бюджету міста

	Керуючись ст. 26  Закону України  „Про  місцеве  самоврядування  в 
Україні”,  ст.78 Бюджетного кодексу України,-  

                                             міська рада ВИРІШИЛА: 

1. За рахунок вільного залишку коштів, що склався станом на 01.01.2016 року  по загальному фонду бюджету міста збільшити загальний фонд бюджету міста на  суму 1418101,23 грн., а саме:  
по  КВК 76 КФК  250102 КЕКВ 9000 на  суму 1418101,23 грн. ;   
2. За рахунок вільного залишку коштів переданих із загального фонду до  спеціального фонду в сумі 4535 грн., а саме: 
КВК 24 КФК 110205 КЕКВ 3110 на суму 4535 грн..                
3. За рахунок вільного залишку коштів по спеціальному фонду бюджету  міста, що склався станом на 01.01.2016 року збільшити спеціальний фонд  
  бюджету міста по КВК 40 КФК 170703 КЕКВ 2240 на суму 1грн.. 
   4. За рахунок вільного залишку коштів по спеціальному фонду бюджету  
 міста, що склався станом на 01.01.2016 року збільшити спеціальний фонд  
  бюджету міста по КВК 03 КФК 240603 КЕКВ 2282 на суму 950,47 грн..
   5. За рахунок вільного залишку коштів по спеціальному фонду бюджету
 міста, що склався станом на 01.01.2016 року збільшити спеціальний  фонд  
бюджету міста на суму 14311,23 грн., а саме:
         КВК 03 КФК 240900 КЕКВ 3110 на суму 10000 грн.,
         КВК 73 КФК 240900 КЕКВ 2240 на суму 4311,23 грн..
        6. За рахунок вільного залишку коштів по бюджету розвитку, що склався
 станом на 01.01.2016 року збільшити бюджет розвитку міста в сумі 810,41грн. по:  
        КВК 40 КФК 150101 КЕКВ 3132 на суму 810,41грн..                                                                       
        7. За рахунок вільного залишку по медичній субвенції, що склався станом на  01.01.2016 року збільшити загальний фонд бюджету міста на суму 113327,22 грн. по: КФК 080800 КЕКВ 2210 на суму 15000 грн.,
                             КЕКВ 2240 на суму 20000 грн.,
                             КЕКВ 2250 на суму 5860,22 грн.,
                             КЕКВ 2272 на суму 1000 грн.,
                             КЕКВ 2273 на суму 10000 грн.,
                              КЕКВ 2274 на суму 40000 грн.,
                              КЕКВ 2730 на  суму 20000 грн.,  
                              КЕКВ 2730 на  суму 1467 грн..

         8. За рахунок вільного залишку по освітній субвенції, що склався станом на  01.01.2016 року збільшити по КФК 070201:
загальний фонд бюджету міста на суму 237800 грн. в тому числі 
по КЕКВ 2210 на суму 140000 грн., 
КЕКВ 2230 на суму 24300 грн. (на харчування дітей переселенців із зони АТО),    
КЕКВ 2210 на суму 73500 грн. (на придбання підручників);
спеціальний фонд бюджету міста на суму 528789,39 грн. в тому числі по 
КЕКВ 3122 на суму 255050 грн., 
КЕКВ 3142 на суму 273739,39 грн..
        9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради, в.о. першого заступника міського голови Гоцуляка  М.В..
  






             Міський голова                                                             П. Бровко



