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УКРАЇНА
Харківська область 
Валківська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від   19   березня   2018 року							№32

Про коригування загального
та спеціального фондів бюджету

У зв'язку з необхідністю своєчасної оплати за роботи по зимовому утриманню доріг та тротуарів по місту, за обробку вогнетривким захистом дерев'яних конструкцій по ДНЗ «Яблунька», за придбання комплекту відео спостереження, відповідно до рішення І сесії VII скликання № 11 від                   20 листопада 2015 року.
1. Провести коригування загального фонду бюджету, а саме :
1.1	Перенести кошторисні призначення по ТКВКБМС 7461 „Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету„ в сумі 30000,00 грн. а саме:
по КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” перенести кошторисні призначення з вересня 2018 р. в сумі 10000,00 грн., з листопада 2018 р. в сумі 5000,00 грн. та з грудня 2018 р. в сумі 15000,00 грн. на лютий 2018р. в сумі 6741,00 грн. та на березень 2018 р. в сумі 23259,00 грн.
1.2	Перенести кошторисні призначення по ТКВКБМС 6030  „Організація благоустрою населених пунктів” в сумі 15765,00 грн. а саме:
по КЕКВ 2111 „Заробітна плата” перенести з березня 2018 р. в сумі 13060,00 грн. на листопад 2018 р. в сумі 765,00 грн. та на грудень 2018 р. в сумі 12295,00 грн. по КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” перенести з березня 2018 р. в сумі 2705,00 грн. на грудень 2018 р.
1.3	Перенести    кошторисні    призначення    по    ТКВКБМС    1161     „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” в сумі 2100,00 грн., а саме:
по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв” перенести з лютого 2018р. в сумі 1101,00 грн. та з березня 2018 р. в сумі 999,00 грн. на листопад 2018 р. в сумі 2100,00 грн.
1.4	Перенести    кошторисні    призначення    по    ТКВКБМС    0150    „Організаційне,        інформаційно-аналітичне        та        матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” в сумі 12135,00 грн.,  а саме:
по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв” перенести з лютого 2018р. в сумі 5640,00 грн. та з березня 2018 р. в сумі 6495,00 грн. на вересень 2018 р. в сумі 10000,00 грн. та на листопад 2018 о. в сумі 2135.00 грн.

1.5 Збільшити кошторисні призначення по ТКВКБМС 1010 „Надання дошкільної освіти” в сумі 29050,00 грн. а саме: По КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” в лютому 2018 р.
2.	Провести коригування спеціального фонду бюджету, а саме :
2.1	Зменшити кошторисні призначення по ТКВКБМС 1010 „Надання
дошкільної освіти” в сумі 29050,00 грн. а саме:
по КЕКВ 3132 „Капітальний ремонт інших об'єктів” в лютому 2018 р.
2.2	Зменшити    кошторисні    призначення    по    ТКВКБМС    7330    „Будівництво   інших   об'єктів   соціальної   та   виробничої   інфраструктури комунальної власності” в сумі 60000,00 грн. а саме:
по КЕКВ 3122 „Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів” в лютому 2018 р.
2.3 Збільшити кошторисні призначення по ТКВКБМС 6030 „Організація благоустрою населених пунктів” в сумі 60000,00 грн. а саме: по    КЕКВ    3110    „Придбання    обладнання    і    предметів    довгострокового користування” в лютому 2018 р.
3.	Збалансування   загального   фонду   бюджету   та   спеціального   фонду провести за рахунок зменшення передачі коштів з загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету, бюджету розвитку.
4.	Централізованій бухгалтерії міської ради внести відповідні зміни до
бюджету.
	Дане розпорядження підлягає затвердженню на сесії.


Міський голова					В.Скрипніченко

