
                                                                     

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;

30 травня   2019 року  № 4                                                   смт. Воскресенське
                                                                       Час проведення -09.00

                                                                        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
Черненко Наталя Йосипівна – головний бухгалтер
                                             

                                                         Порядок  денний
1.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради:

1.1 Збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету
на загальну суму 2 628 300 гривень   по КБКД 41033200 «Субвенція
з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад».

          2.1 Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного    



 бюджету на загальну суму 2 628 300 гривень по ТПКВКМБ 0117362
«Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках  формування
інфраструктури об’єднаних  територіальних  громад»   по  КЕКВ  3132
«Капітальний  ремонт  інших  об’єктів»  на  проведення  фінансування
проектів:  «Капітальний  ремонт  дороги  (відновлення  елементів
покриття)  по вул.  Михайла  Грушевського  с.Пересадівка  Вітовського
району  Миколаївської  області»  на  суму  1 435 777  гривень;
«Капітальний ремонт дороги (відновлення елементів покриття) по вул.
Соборна в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області  на
суму 1 040 635 гривень; «Капітальний ремонт дорожнього покриття по
вул.  Жовтнева  в  с.Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської
області» на суму 151 888 гривень.

СЛУХАЛИ:
Белев,ят  Ю.  І.,  яка  проінформувала  про  необхідність  внесення  змін  до
бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 рік, а саме:   

- Збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету на
загальну  суму 2 628 300 гривень   по  КБКД 41033200 «Субвенція  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад».

        - Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного    
 бюджету на загальну суму 2 628 300 гривень по ТПКВКМБ 0117362
«Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках  формування
інфраструктури об’єднаних  територіальних  громад»   по  КЕКВ  3132
«Капітальний  ремонт  інших  об’єктів»  на  проведення  фінансування
проектів:  «Капітальний  ремонт  дороги  (відновлення  елементів
покриття)  по вул.  Михайла  Грушевського  с.Пересадівка  Вітовського
району  Миколаївської  області»  на  суму  1 435 777  гривень;
«Капітальний ремонт дороги (відновлення елементів покриття) по вул.
Соборна в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області  на
суму 1 040 635 гривень; «Капітальний ремонт дорожнього покриття по
вул.  Жовтнева  в  с.Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської
області» на суму 151 888 гривень.

                                                    ВИСТУПИЛИ:
 Член  комісії:   Лупол  О.М.,  який  вніс  пропозицію  комісії  підтримати
запропоновані   зміни до бюджету і затвердити їх. 

                                                       ВИРІШИЛИ:
 1. Внести змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019рік.

- Збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету на
загальну  суму 2 628 300 гривень   по  КБКД 41033200 «Субвенція  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад».



        - Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного    
 бюджету на загальну суму 2 628 300 гривень по ТПКВКМБ 0117362
«Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках  формування
інфраструктури об’єднаних  територіальних  громад»   по  КЕКВ  3132
«Капітальний  ремонт  інших  об’єктів»  на  проведення  фінансування
проектів:  «Капітальний  ремонт  дороги  (відновлення  елементів
покриття)  по вул.  Михайла  Грушевського  с.Пересадівка  Вітовського
району  Миколаївської  області»  на  суму  1 435 777  гривень;
«Капітальний ремонт дороги (відновлення елементів покриття) по вул.
Соборна в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області  на
суму 1 040 635 гривень; «Капітальний ремонт дорожнього покриття по
вул.  Жовтнева  в  с.Пересадівка  Вітовського  району  Миколаївської
області» на суму 151 888 гривень.

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.


