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ВИСНОВОК
Засідання постійної комісій селищної ради

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

та власності;

від 4 лютого  2019 року   № 1

Про внесення змін до бюджету
Воскресенської  селищної  ради
на 2019  рік.

Відповідно  до  статті  47  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в

Україні»;   Положення  про  постійні  комісії  селищної  ради,  заслухавши

інформацію  начальника  відділу  фінансів  Белев,ят  Ю.І.  та  враховуючи

пропозиції членів  комісії з метою  внесення змін до селищного бюджету:

Постійна комісія погоджує внесення змін до бюджету  на 2019 рік:

1. Взяти до відома інформацію начальника  відділу фінансів Белев ,ят Ю.І. про

необхідність внесення змін до бюджету селищної ради на 2019 рік.

2. Перерозподілити видаткову частину загального фонду селищного бюджету  на

загальну суму 8 000 гривень. А саме:

- Збільшити  видаткову  частину  загального  фонду  селищного  бюджету  по

ТПКВКМБ 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,  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: КЕКВ

2250 «Видатки на відрядження» на загальну суму 5 168 гривень. 

3. Затвердити на наступній сесії селищної ради  внесені зміни до бюджету на    

2019 рік.

     4. Контроль за виконанням   цього рішення покласти на голову постійної комісії з

         питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності,  планування  бюджету, 

         фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та власності.

Голова комісії:                                                              Трофіменко Н.І.

Секретар:                                                                        Мельник Л.Є.



Пояснювальна записка
до висновку постійної комісій з питань регуляторної політики, інвестиційної

діяльності , планування бюджету, фінансів, економічної реформи, приватизації
та власності .

від  4 лютого  2019року 

Відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Положення про постійні комісії селищної ради, заслухавши інформацію начальника

відділу  фінансів  Белев,ят  Ю.І.  та  враховуючи пропозиції  членів   комісії  з  метою

внесення змін до селищного бюджету необхідно: 

Перерозподілити видаткову частину загального фонду селищного бюджету на

загальну суму 8 000 гривень. А саме: 

1. Збільшити  видаткову  частину  загального  фонду  селищного  бюджету  по

ТПКВКМБ  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.

2. Зменшити  видаткову  частину  загального  фонду  селищного  бюджету  по

ТПКВКМБ 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 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); 

- КЕКВ  2250  «Видатки  на  відрядження»  на  загальну  суму  5 168  гривень

(видатки на відрядження у кількості 68 відряджень);  

Затвердити на наступній сесії селищної ради  внесені зміни до бюджету на    

2019рік.

              Голова комісії:                                                              Трофіменко Н.І.




