
Пояснювальна записка
до проекту рішення  селищної ради  „Про  внесення змін до бюджету Воскресенської

селищної ради на 2019рік”(березень)
                     1.Обґрунтування необхідності  підготовки проекту рішення.
              Проект рішення селищної ради „Про внесення змін до бюджету Воскресенської
селищної  ради  на  2019рік”  розроблений  з  метою  покращення  соціально-економічного  стану
Воскресенської селищної ради, якісного виконання селищного бюджету, забезпечення бюджетних
установ  лімітними  призначеннями,  упорядкування  видатків  з  урахуванням  вимог  чинного
законодавства.
             При підготовці проекту рішення враховано необхідність фінансування невідкладних
проблем, які виникли в процесі виконання бюджету.
              Враховано: 
        - 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.

      2.Мета і завдання підготовки проекту рішення                                      
            В зв’язку з  ефективним використанням наявного фінансового ресурсу, дотримання
збалансованості  доходів  і  видатків  селищного  бюджету  пропонується  збільшення   видаткової
частини спеціального фонду селищного бюджету.
            Пропонується:
       2.1.Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету
2019року: 
           2.1.1.Збільшивши планові показники спеціального фонду селищного бюджету на загальну
суму 644 041гривень т.ч.:  
                        -  по КПКВКМБ 0617361 "Співфінансування інвестиційних проектів, що
реалізуються  за  рахунок  коштів  державного  фонду  регіонального  розвитку"  на  суму
644041гривень  КЕКВ  3142 збільшення  видатків  для  реалізації  проєкту  «Реконструкція
Воскресенської  ЗОШ  по  вул.  Горького,66  в  смт.Воскресенське  Вітовського  району
Миколаївської  області  (співфінансування  до  субвенції  ДФРРО),  за  рахунок  передачи
коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  (спеціального),  за  рахунок
вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2019року.
                       
           3.Стан нормативно – правової бази у даній сфері правового регулювання
3.1. «Бюджетний кодекс України».
3.2. «Закон України про державний бюджет України на 2019 рік».
3.3. «Закон України про місцеве самоврядування».
           4.Прогноз соціально – економічних наслідків затвердження рішення
             Прийняття проекту рішення „Про внесення змін до бюджету  Воскресенської селищної
ради  на  2019  рік  ”  дозволить  забезпечити  збалансованість  та  якісне  виконання   селищного
бюджету, вчасне і цільове використання коштів селищного бюджету.
 
Селищний голова                                                                          О.ШАПОВАЛОВ

          


