Україна
БАБАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16.07.2018 року

сел. Бабаї

№ 85

«Про прийняття на баланс селищної ради матеріалів,
отриманих в якості благодійної допомоги в натуральній
формі та збільшення доходної та видаткової частин
спеціального фонду бюджету»
В зв’язку з отриманням благодійної допомоги в натуральній формі від
голови батьківського комітету Бабаївського ДНЗ (група «Бджілка») Лелюк Юлії
Василівни (прибуткова накладна № 23 від 16.07.2018 року), згідно п.п. 9 п.1 та
п.2 рішення ХХ сесії VІІ скликання Бабаївської селищної ради від 21.12.2017
року «Про надання послуг виконавчими структурами Бабаївської селищної
ради в 2018 році», керуючись Законом України № 531 від 16.09.97 р. «Про
благодійність та благодійні організації», Законом України № 1192 від 22.10.99
р. «Про гуманітарну допомогу»:
1. Постійно діючій комісії при виконкомі селищної ради активізувати
прийняття матеріалів від Лелюк Ю.В.
2. Бухгалтерській службі оприбуткувати в кількісному та сумарному виразах
матеріали, отримані в якості благодійної допомоги в натуральній формі:
- Емаль ПФ-115 біла 2,8 кг кг в кількості 2 бан. на суму 230,00 грн.;
- Емаль ПФ-115 червоно-коричнева 2,8 кг в кількості 2 бан. на суму 260,00 грн.;
- Емаль ПФ-115 жовто-гаряча 0,9 кг в кількості 1 бан. на суму 53,00 грн.;
- Емаль ПФ-115 червона 0,9 кг в кількості 1 бан. на суму 37,00 грн.;
- Емаль ПФ-115 блакитна 0,9 кг в кількості 2 бан. на суму 66,00 грн.;
- Емаль ПФ-115 зелена 0,9 кг в кількості 1 бан. на суму 39,00 грн.;
- Уайт спірит 0,5 л в кількості 2 шт. на суму 50,00 грн.;
- Лінолеум в кількості 45 м2 на суму 7335,00 грн.
3. Збільшити доходну частину по спеціальному фонду липні 2018 року по коду
25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» в сумі 8070,00 грн.
4.Збільшити планові асигнування по спеціальному фонду в липні 2018 р.:
- по КТКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 8070,00 грн.
5. Спеціалісту (економісту) селищної ради Васильчиковій О.І. внести необхідні
зміни до кошторису Бабаївської селищної ради.
6. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії селищної ради.
Селищний голова
Направлено : 1 екз. до бухгалтерської служби селищної ради

О.В.Мороз

