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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 30 травня  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. Затвердити на наступній сесії селищної ради  внесені зміни до бюджету на    

2019 рік.

3. 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».



4. 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.

     5. 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  30 травня  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: 

1. Збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету по по КБКД

41033200  «Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад».

2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету по 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.

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

          2019рік.

          

                    Голова комісії:                                                              Трофіменко Н.І.




