
                                                                     

УКРАЇНА
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Вітовського району Миколаївської області

Засідання
Постійної комісії селищної ради

з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування,
бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації

та власності;

4 лютого   2019 року  № 1                         смт Воскресенське
                                                                       Час проведення -12.00
                                                                        Місце проведення: селищна рада
                                                                        Кабінет селищного голови
                        

Всього членів постійних комісій: 6 чоловік

Присутні на засіданні:
Голова комісії – Трофіменко Наталя Іванівна;
Члени комісії: 
Мельник Людмила Євгенівна;
Булкін Сергій Сергійович;
Лупол Олег Миколайович;
Мількат Ігор Володимирович;
Орлов Микола Якович;
Запрошені на засідання: 
Белев,ят Юлія Іванівна - начальник відділу фінансів.
                                             

                                                         Порядок  денний
  1. Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019рік.
1.1 Перерозподіл видаткової частини загального фонду селищного бюджету
на загальну суму 8 000 гривень.
-   Збільшення видаткової частини загального фонду селищного бюджету по
ТПКВМБ 0119770 «Інші  субвенції  з   місцевого  бюджету» по  КЕКВ 2620
«Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів»  на
загальну суму 8 000 гривень: відшкодування безкоштовних рецептів.
-   Зменшення видаткової частини загального фонду селищного бюджету по
ТПКВКМБ  0110150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради



ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської
рад» на суму 8 000 гривень. А саме: по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» на загальну суму 2 832 гривні ( з них 2 800 гривень –
канцелярські товари, 32 гривні – господарчі товари); по КЕКВ 2250 «Видатки
на відрядження» на загальну суму 5 168 гривень (видатки на відрядження у
кількості 68 (шт) відряджень).

                                                          СЛУХАЛИ: 
Белев,ят  Ю.  І.,  яка  проінформувала  про  необхідність  внесення  змін  до
бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 рік, а саме:   
 
 1. Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019рік.
1.1 Перерозподіл видаткової частини загального фонду селищного бюджету
на загальну суму 8 000 гривень.
-   Збільшення видаткової частини загального фонду селищного бюджету по
ТПКВМБ 0119770 «Інші  субвенції  з   місцевого  бюджету» по  КЕКВ 2620
«Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів»  на
загальну суму 8 000 гривень: відшкодування безкоштовних рецептів.
-   Зменшення видаткової частини загального фонду селищного бюджету по
ТПКВКМБ  0110150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради
ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської
рад» на суму 8 000 гривень. А саме: по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» на загальну суму 2 832 гривні ( з них 2 800 гривень –
канцелярські товари, 32 гривні – господарчі товари); по КЕКВ 2250 «Видатки
на відрядження» на загальну суму 5 168 гривень (видатки на відрядження у
кількості 68 (шт) відряджень).

                                                    ВИСТУПИЛИ:
 Член  комісії:   Булкіна  С.С.,  який  вніс  пропозицію  комісії  підтримати
запропоновані   зміни до бюджету і затвердити їх. 

                                                       ВИРІШИЛИ:
    
 1. Внести змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019рік.
1.1  Перерозподілити  видаткову  частину  загального  фонду  селищного
бюджету на загальну суму 8 000 гривень.
-   Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету по
ТПКВМБ 0119770 «Інші  субвенції  з   місцевого  бюджету» по  КЕКВ 2620
«Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів»  на
загальну суму 8 000 гривень: відшкодування безкоштовних рецептів.
-   Зменшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету по
ТПКВКМБ  0110150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради



ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської
рад» на суму 8 000 гривень. А саме: по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» на загальну суму 2 832 гривні ( з них 2 800 гривень –
канцелярські товари, 32 гривні – господарчі товари); по КЕКВ 2250 «Видатки
на відрядження» на загальну суму 5 168 гривень (видатки на відрядження у
кількості 68 (шт) відряджень).

2. Винести на затвердження зміни до бюджету на 2019 рік на наступну сесію
Воскресенської селищної ради .

Голова комісії:                                                              Трофіменко Н.І.

Секретар:                                                                        Мельник Л.Є.


