
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
          ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 від  15.  03  .2019року №1                   ХХХІ позачергової  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,  рішення  регіональної  комісії  з  оцінки  та  проведення
попереднього конкурсного відбору інвестицій них  програм  та  проектів
регіонального  розвитку,  що  можуть  реалізовуватися  за  рахунок  ДФРР,
враховуючи  зауваження  департаменту  фінансів  Миколаївської  обласної
державної  адміністрації  висновку  по  результатам  проведення  перевірки
рішення Воскресенської селищної ради Вітовського району від 11.03.2019 №
022-29/819,   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 спеціального фонду селищного
бюджету  на  загальну  суму  644041гривень по  КПКВКМБ   0617361
"Співфінансування  інвестиційних  проектів,  що   реалізуються  за  рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку" (додаток №3-а).
                   3. Затвердити уточнені обсяги видатків селищного бюджету на
2019рік у розрізі програмної класифікацією видатків та кредитування у сумі
66 855 201гривень,  у  тому  числі  по  загальному  фонду  в  сумі
62 190 260гривень та спеціальному фонду  - в сумі 4 664 941гривень в т.ч.
бюджет розвитку 3 717 091гривень (додаток №3).
                   4. Затвердити уточненні показники міжбюджетних трансфертів
Воскресенської селищної ради на 2019 рік в сумі 8 995 140гривень (додаток
№5).



                   5. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на
здійснення заходів на реконструкцію за об'єктом згідно з додатком 6 до цього
рішення в сумі 644 041гривень.
                  6. Затвердити  в складі видатків селищного бюджету уточнений
розподіл  витрат  місцевого  бюджету  на  реалізацію  місцевих/регіональних
програм  на  загальну  суму  3 697 312гривень,  у  тому  числі  обсяг  видатків
загального фонду бюджету – у сумі 2 715 875гривень та спеціальному фонду
– в сумі 981 437гривень (додаток №7).
                  7. Затвердити загальний фонд селищного бюджету з дефіцітом в
сумі   269 760гривень,  напрямом використання  якого  визначити   (додаток
№2):
          - залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку селищного
бюджету станом на 01.01.2018року (БКФБ 208100) в сумі 3 986 851гривень
в т.ч:
             1 492 637гривень (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);
             -  кошти, що передаються із  загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400)  у сумі – 3 717 091
гривень в т.ч.:
             -996 577гривень (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 3 717 091гривень, джерелом покриття якого визначити (додаток  №2):
     - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до  бюджету
розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400) у сумі 3 717 091гривень  в т.ч:
             996 577гривень (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,5,6,7 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


