УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

від31.08.2011№ 221рг
м. Красноармійськ

Про уточнення окремих доходів та
видатків місцевого бюджету

Згідно статті 78 Бюджетного кодексу України, статей 42, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Донецької обласної ради
від 31.08.2011 №194р «Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету», листів
Головного фінансового управління Донецької облдержадміністрації від 26.08.2011 № 0301/17-1462 та від 31.08.2011 №02-02/19-10-1482, листа Управління праці та соціального
захисту населення Красноармійської міської ради від 29.08.2011 №11-06/520 та пункту 11
рішення Красноармійської міської ради від 30.12.2010 № 6/2-2 «Про міський бюджет на
2011 рік», -

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету:
- по коду 41035800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом
«гроші ходять за дитиною» на суму 12205,00 грн.

2. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету:
- по коду 41036600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася,
транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв’язку з невідповідністю
фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися
відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування » на суму
5268232,54 грн.

3. Збільшити бюджетні призначення у видатковій частині місцевого бюджету по
загальному фонду Управлінню праці та соціального захисту населення Красноармійської
міської ради:
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- КФКВ 070303 «Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї» КЕКВ 1343 –
12205,00 грн.

4. Збільшити бюджетні призначення у видатковій частині місцевого бюджету по
спеціальному фонду житлово-комунальному відділу Красноармійської міської ради:
- по КФКВ 100602 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову
енергію,що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв’язку
з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або
погоджувалися відповідними органами державної влади

чи органами місцевого

самоврядування» по КЕКВ 1310 на суму 5268232,54 грн.

5. Фінансовому управлінню міської ради (Штутман) внести відповідні зміни до
розпису загального фонду місцевого бюджету.

6. Дане розпорядження затвердити рішенням міської ради.

В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко

