КОМПАНІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від

2016 року

№
смт Компаніївка
проект

Про внесення змін до рішення районної
ради від 24 грудня 2015 року №30
“Про районний бюджет на 2016 рік ”
На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 14, 78 Бюджетного кодексу України, рішення Кіровоградської
обласної ради від 25 березня 2016 року №47 “Про внесення змін до рішення
обласної ради від 25 грудня 2015 року №16 “ Про обласний бюджет на 2016
рік”
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Відповідно до пунктів 15, 16 рішення районної ради від 14 січня 2016
року №42 “Про внесення змін до рішення районної ради від 24 грудня 2015
року №30 “Про районний бюджет на 2016 рік” затвердити розпорядження
голови Компаніївської районної державної адміністрації:
від 29 березня 2016 року №77-р “Про затвердження розподілу інших
субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік ”;
від 05 квітня 2016 року №84 -р “Про внесення змін до видатків районного
бюджету за рахунок інших субвенцій Губівського та Червонослобідського
сільських бюджетів”.
2. Відповідно до розпорядження голови Компаніївської районної державної
адміністрації від 23 лютого 2016 року №40-р “Про затвердження структури
районної державної адміністрації» та у зв’язку із припиненням діяльності
сектору молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації та
передачею функції з питань молоді та спорту відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації затвердити розпорядження голови районної державної
адміністрації від 06 квітня 2016 року № 86-р “Про внесення змін по головних
розпорядниках коштів районного бюджету на 2016 рік ”.
3. Внести зміни до рішення районної ради від 24 грудня 2015 року №30
“Про районний бюджет на 2016 рік ” , з урахуванням змін внесених рішеннями

районної ради від 14 січня 2016 року №42, від 24 березня 2016 року №55, а
саме:
збільшити доходи районного бюджету на загальну суму 1008,71 тис. грн., в
тому числі доходи загального фонду на суму 211,21 тис. грн. та спеціального
фонду на суму 797,5 тис. грн. за рахунок інших субвенцій сільських та
селищного бюджетів району на суму 49,71 тис. грн. та обласного бюджету на
суму 959,0 тис. грн.;
збільшити видатки районного бюджету на загальну суму 1138,975 тис. грн.,
в тому числі видатки загального фонду на суму 211,21 тис. грн. та спеціального
фонду на суму 927,765 тис. грн., у тому числі за рахунок залучення вільного
залишку коштів загальному фонду районного бюджету, що склався станом на
01 січня 2016 року в сумі 130,265 тис. грн.;
внести відповідні зміни до додатків 3, 4, 5, 6 даного рішення (додаються);
викласти додаток 2 у новій редакції (додається).
4. Внести зміни до додатку 2 до рішення районної ради
від 24 березня 2016 року №55 (додається).
5. Доповнити пункт 12 рішення районної ради від 14 січня 2016 року №42
“Про внесення змін до рішення районної ради від 24 грудня 2015 року №30
“Про районний бюджет на 2016 рік ” словами наступного змісту :“Джерелами
формування загального фонду у частині фінансування є надходження,
визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України ” та пункт 13 даного
рішення словами наступного змісту: “Джерелами формування спеціального
фонду у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72
Бюджетного кодексу України ”.
6.Визначити управління капітального будівництва обласної державної
адміністрації замовником робіт по інвестиційному проекту “Реконструкція
ЗОШ І-ІІІ ст. під навчально-виховний комплекс школа - дитячий садок в
с. Виноградівка , вул. Молодіжна 1 Компаніївського району Кіровоградської
області ”.
7. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію з питань
бюджету,
фінансової
діяльності,
соціально-економічного
розвитку,
промисловості, інноваційно-інвестиційного розвитку, споживчого ринку,
регуляторної політики, реформування житлово-комунального господарства та
архітектури.
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