НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проект
Виноситься райдержадміністрацією

СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від

2018 року

№
м. Новомиргород

Про внесення змін до рішення
районної ради від 22 грудня
2017 року № 304 „Про районний
бюджет на 2018 рік”
На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 77,78 Бюджетного кодексу України.
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення районної ради „Про районний бюджет на
2018 рік”, а саме:
- збільшити доходи районного бюджету на суму 851 500,00 гривень, з
них за рахунок:
інших субвенцій з місцевих бюджетів бюджетів у сумі
95 000,00 гривень;
- збільшити видатки районного бюджету на суму 3 091 500,00 гривень,
у тому числі за рахунок:
залучення вільного залишку коштів загального фонду районного
бюджету, що склався на 01 січня 2018 року на суму 2 145 000,00 гривень;
субвенцій з сільських бюджетів – 95 000,00 гривень;
- збільшити профіцит районного бюджету у сумі 370 700,00 гривень, в
тому числі
профіцит загального фонду
районного бюджету –
370 700,00 гривень;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі
370 700,00 гривень;

- внести відповідні зміни до додатків 1,3, даного рішення (додаються);
- викласти додатки 2,4,6,7 до даного рішення районної ради у новій
редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, власності та інвестицій.

Голова районної ради

С. Совенко

Проект рішення

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Новомиргородської районної ради
"27" липня 2018 №
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків районного бюджету на 2018 рік, визначених у додатку 3 до рішення Новомиргородської районної ради від 22 грудня 2017 року №304(із змінами)
(грн.)
Загальний фонд

Спеціальний фонд
з них

з них
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів1

Код
ФКВКБ3

1
0100000
0110000

2

0110150

0111

0116086

0610

0200000
0210000
0212010

0731

0600000
0610000
0611020

0921

0611090

0960

0611150

0990

0611160
0611161

0990

0615011

0810

0615012

0810

0615030
0615031

0810

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків згідно з типовою відомчою /
ТПКВКМБ / ТКВКБМС

видатки
споживання

Всього

3
Районна рада м. Новомиргород
Районна рада м. Новомиргород
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4
+163 500,00
+163 500,00
+163 500,00

Інша діяльність щодо забезпечення житлом
громадян
Районна державна адміністрація
Районна державна адміністрація
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим
Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
з олімпійських видів спорту
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
з неолімпійських видів спорту
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Всього

0,00

5
+163 500,00
+163 500,00
+163 500,00

оплата праці
(код 2110)

6
+133 500,00
+133 500,00
+133 500,00

комунальні
послуги та
енергоносії
(код2270)

7

видатки
розвитку

8
+0,00
+0,00

+0,00
+0,00

Всього

9
-+60 000,00
-+60 000,00
+0,00

видатки
споживання

10
+0,00
+0,00

оплата праці
(код 2110)

комунальні
послуги та
енергоносії
(код 2270)

11

12
+0,00
+0,00

+0,00
+0,00

-60 000,00

з них

видатки
розвитку

бюджет
розвитку

з них капітальні
видатки за рахунок
коштів, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
(спеціального фонду)

РАЗОМ

13
-+60 000,00
-+60 000,00

14
-+60 000,00
-+60 000,00

15
-+60 000,00
-+60 000,00

16
+103 500,00
+103 500,00
+163 500,00

-60 000,00

-60 000,00

-60 000,00

-60 000,00

+337 000,00
+337 000,00
+337 000,00

+337 000,00
+337 000,00
+337 000,00

+300 000,00
+300 000,00
+300 000,00

+0,00
+0,00

+0,00
+0,00

+0,00
+0,00
+0,00

+0,00
+0,00

+0,00
+0,00

+0,00
+0,00

+0,00
+0,00

+0,00
+0,00

+0,00
+0,00

+337 000,00
+337 000,00
+337 000,00

+2 961 700,00

+2 961 700,00

+0,00

+1 700 000,00

+0,00

-+310 700,00

+0,00

+0,00

+0,00

-+310 700,00

-+310 700,00

-+325 700,00

+2 651 000,00

+2 961 700,00

+2 961 700,00

+0,00

+1 700 000,00

+0,00

-+310 700,00

+0,00

+0,00

+0,00

-+310 700,00

-+310 700,00

-+325 700,00

+2 651 000,00

+2 910 300,00

+2 910 300,00

-+386 700,00

-+386 700,00

-+401 700,00

+2 523 600,00

+2 000,00

+2 000,00

+1 700 000,00

+0,00

+0,00

-+386 700,00
+0,00

+0,00

+0,00

+50 000,00

+0,00

+26 000,00
+26 000,00

+2 000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+50 000,00

+50 000,00

+50 000,00

+50 000,00

+26 000,00
+26 000,00

+26 000,00
+26 000,00

+26 000,00
+26 000,00

+42 600,00
+42 600,00

+16 600,00
+16 600,00

+16 600,00
+16 600,00

+4 400,00

+4 400,00

+0,00

+4 400,00

-+4 400,00

-+4 400,00

+0,00

-+4 400,00

+32 800,00
+32 800,00

+32 800,00
+32 800,00

+0,00

+0,00

+0,00
+0,00

+0,00
+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+32 800,00
+32 800,00

+3 462 200,00

+3 462 200,00

+433 500,00

+1 700 000,00

+0,00

-+370 700,00

+0,00

+0,00

+0,00

-+370 700,00

-+370 700,00

-+385 700,00

+3 091 500,00

