
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
          ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 від    27  .  03  .2019року №1  7                                ХХХІІ сесії селищної ради
 смт. Воскресенське                                                    восьмого скликання

Про внесення змін до бюджету  
Воскресенської селищної 
ради на 2019рік.
        
                       Відповідно до п.1.4.ст. 28, п. 23 розділ 1 ст.26,ст.65 Закону
України   “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні",  ст.78  Бюджетного
Кодексу  України,  подання  голови  бюджетної  комісії,  лист  Вітовського
ЗМПО № 30 від 21.03.2019р., лист Об'єднаного трудового архіву №01-10/71
від  11.03.2019р.,  клопотання  начальника  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та
соціально-економічного  розвитку,  враховуючи  висновок  департаменту
фінансів  Миколаївської  обласної  державної  адміністрації  по  результатам
проведення  перевірки  рішення  Воскресенської  селищної  ради  Вітовського
району від 26.03.2019 № 022-29/937,  заслухавши і обговоривши інформацію
начальника відділу фінансів щодо необхідності  внесення змін до бюджету
Воскресенської селищної ради на 2019 рік, селищна рада  
В И Р І Ш И Л А :
                     1. Взяти до відома інформацію щодо необхідності внесення змін
до селищного бюджету на 2019 рік.
                    2. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 1 620 916гривень (додаток №3-а) у т.ч.:
         - по КПКВКМБ  0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад" на
суму 35 040гривень.
         - по КПКВКМБ 0113242 "Інші  заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення" на суму 5 400гривень.
         - по КПКВКМБ 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів"
на суму 8 250гривень.
          - по КПКВКМБ 0119770 "Інші субвенції з місцевого бюджету" на суму
1 260 456гривень.
         - по  КПКВКМБ  0611010  "Надання  дошкільної  освіти"  на  суму
223 429гривень.



           -  по  КПКВКМБ 0611020  "Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.  школою-дитячим садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами" на суму 70 639гривень.
           -  по  КПКВКМБ  0611150  "Методичне  забезпечення  діяльності
навчальних закладів" на суму 6 295гривень.
          - по КПКВКМБ 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти" на суму 11 407гривень.
                    3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного
бюджету  на  загальну  суму  299 770 гривень по  КПКВКМБ  0116013
"Забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного  господарства"
(додаток №3-а).
                   4. Затвердити уточнені обсяги видатків селищного бюджету на
2019рік у розрізі програмної класифікацією видатків та кредитування у сумі
68 775  887гривень,  у  тому  числі  по  загальному  фонду  в  сумі
63 811 176гривень та спеціальному фонду  - в сумі 4 964 711гривень в т.ч.
бюджет розвитку 4 016 861гривень (додаток №3).
                   5. Затвердити уточненні показники міжбюджетних трансфертів
Воскресенської селищної ради на 2019рік в сумі 10 255 596гривень (додаток
№5).
                   6. Затвердити  в складі видатків селищного бюджету уточнений
розподіл  витрат  місцевого  бюджету  на  реалізацію  місцевих/регіональних
програм  на  загальну  суму  5 271  188гривень,  у  тому  числі  обсяг  видатків
загального фонду бюджету – у сумі 3 989 981гривень та спеціальному фонду
– в сумі 1 281 207гривень (додаток №7).
                  7. Затвердити загальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі  1 890 676гривень, напрямом використання якого визначити  (додаток
№2):
          - залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку селищного
бюджету станом на 01.01.2018року (БКФБ 208100) в сумі 5 907 537гривень
в т.ч:
            3 409 786гривень (вільний залишок бюджетних коштів (котловий);
            2 324 214гривень (залишок коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам);
            170 000гривень  (залишок коштів субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку територій);
            3 537гривень (залишок коштів додаткової дотації).
             -  кошти, що передаються із  загального фонду  бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400)  у сумі – 4 016 861
гривень в т.ч.:
             -1 296 347гривень (вільний залишок бюджетних коштів) ;
             -2 076 514гривень (залишок коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам);



            -170 000гривень (залишок коштів субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку територій);
            -474 000гривень  (субвенція  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих територій (КБКД 41034500).
            8. Затвердити спеціальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі 4 016 861гривень, джерелом покриття якого визначити (додаток  №2):
     - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до  бюджету
розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400) у сумі 4 016 861гривень  в т.ч:
            1 296 347гривень (вільний залишок бюджетних коштів);
             2 076 514гривень (залишок коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам);
            170 000гривень  (залишок коштів субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку територій);
            474 000гривень (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій (КБКД 41034500).
               9. Додатки №2,3,3-а,5,7 до цього рішення є його невід’ємною
частиною.
              10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію  селищної  ради  з  питань   регуляторної  політики,  інвестиційної
діяльності,  планування,  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи
підприємства, приватизації та власності.

Селищний голова                                                                                  О.ШАПОВАЛОВ




