П Р О Т О К О Л №1 9
засідання постійної комісії районної ради з питань з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва
від 29 липня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Мороз П.А.
Члени комісії: : Колесник В.М., Попик І.В., Шевчук С.М
Відсутні члени комісії: Змієвець Л.М., Сенчук М.С, Школьний І.С.
Запрошенні: Тарасова В.П. начальник фінансового управління районної
державної адміністрації.
Порядок денний:
1. Про розгляд проекту розпорядження голови райдержадміністрації
А.Лисака від 29.07.2016 року «Про внесення змін до районного бюджету на
2016 рік».
СЛУХАЛИ:
1.
Про
розгляд
проекту
розпорядження
голови
райдержадміністрації А. Лисака від 29.07.20і 6 року «Про внесення змін до
районного бюджету на 2016 рік».
Інформувала: Тарасова В.П. начальник фінансового управління районної
державної адміністрації.. Ознайомила присутніх з проектом розпорядження
голови райдержадміністрації (додається).
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати районній державній адміністрації видати розпорядження
про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік, а саме:
- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих території!
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за кодом надходжень
410345000 на суму 1530,000 тис. гривень;
- збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду іллінецькій
центральній районній лікарні за КТКВК 150122 КЕКВ 3132 на суму 225,000
тис. грн. та відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК 150122 КЕКВ 3132
на суму 562,500 тис. гривень;
- передбачити субвенцію Дашівській селищній раді КТКВК 250366 КЕКВ
3220 на суму 742,500 тис. гривень;
- за рахунок субвенції з обласного бюджету збільшити доходи бюджету
розвитку спеціального фонду районного бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 48,500 тис. грн. та передбачити субвенція Іллінецькій міській
раді за КТКВК 250380 КЕКВ 3220 на суму 48,500 тис. гривень;
- зменшити видатки відділу освіти райдержадміністрації за КТКВК 091108
КЕКВ 2230 на суму 150,000 тис. грн. та збільшити за КЕКВ 2282 на суму
150,000 тис. гривень.
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Збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на суму 787,500тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів до
спеціального фонду бюджету розвитку.
Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку районного
бюджету на суму 787,500тис. грн., джерелом покриття якого визначити
надходження коштів із загального фонду.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 , «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.

Голова постійної комісії

П. Мороз

