ПРОЕКТ

ВВЕДЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХІ СЕСІЯ

VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від

березня 2018 року

с.Тернова

Про внесення змін до рішення
XХІI сесії VII скликання
«Про селищний бюджет на 2018 рік»
Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України та ст. 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Установити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2018 рік у сумі 3824,7
тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у. сумі 3573,2 тис грн.,
спеціального фонду 251,5 тис.грн. (додаток №1)
2. Затвердити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2018 рік у сумі 4012,2
тис грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду 3760,7 тис грн., видатки
спеціального фонду 251,5 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2), та головними розпорядниками (додаток
№3).
3. Затвердити збільшення доходів спеціального фонду бюджету на суму 250 тис.грн. за
рахунок субвенції на виконання інвестиційних проектів (41053400) за рахунок бюджету
розвитку обласного бюджету для проведення та реконструкцію вуличного освітлення.
4. Затвердити збільшення видатків загального фонду селищного бюджету на суму 267,5
тис.грн., в тому числі :
на суму 250 тис.грн. за рахунок субвенції на виконання інвестиційних проектів
бюджету розвитку обласного бюджету для проведення та реконструкцію вуличного
освітлення ТКВКБМС 7363 .
на суму 17,5 тис.грн. за рахунок вільного залишку загального фонду, який склався
станом на 01.01.2018 року, для виготовлення детального плану та технічної документації
забудови з метою розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт.
Введенка, ТКВКБМС 7370 КЕКВ 2282 (Програма розроблення містобудівної документації
населених пунктів Введенської селищної ради на період 2017-2018 років).
5. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2018 рік (додаток №5):
6. Установити дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 187,5 тис.грн.
Джерелом покриття дефіциту загального фонду визначити вільний залишок коштів, які
спрямовуються на видатки загального фонду у сумі 187,5 тис.грн.
7. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих
програм на загальну суму 985,5 тис.грн. (додаток №4).

8. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів
Введенської селищної ради на період 2017-2018 років стосовно збільшення фінансування.
9. Головному бухгалтеру селищної ради Березка О.В., внести зміни до кошторисів та
планів асигнувань загального фонду та спеціального фонду селищного бюджету на 2018
рік.
10. Додатки №1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
11. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, благоустрою, бюджету, фінансів та будівництва. (Пятакова О.М.)

Голова селищної ради
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