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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
16
’’
12
2016 р.

№
425


Про схвалення проекту рішення районної ради
„Про районний бюджет на 2017 рік”

Відповідно до статті 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та статті 76 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту районного бюджету на 2017 рік:

	1. Схвалити проект рішення районної ради „Про районний бюджет на 2017 рік”:
	по доходах районного бюджету на 2017 рік у сумі 131646,968 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 131149,168 тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 497,800тис.грн. 

	по видатках районного бюджету на 2017 рік у сумі 131646,968 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 131119,968 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 527,000 тис.грн. з них бюджет розвитку 29,2 тис.грн.  за головними розпорядниками коштів, а саме:
				
- районна рада
- 1294,6 тис.грн.;
- районна державна адміністрація 
- 19157,748 тис.грн.;
- відділ освіти райдержадміністрації
- 45423,504 тис.грн.;
- управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
-53649,22 тис.грн.;
- відділ культури і туризму райдержадміністрації
- 2795,2тис. грн.;
- фінансове управління райдержадміністрації
- 9326,696 тис.грн..

	по профіциту загального фонду районного бюджету у сумі 29,200 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 
	
	по дефіциту спеціального фонду районного бюджету у сумі 29,200 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

по оборотному касовому залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 10,000 тис.грн.; 

	по обсягу міжбюджетних трансфертів, що передаються із загального фонду районного бюджету до бюджетів сіл і селищ району у 2017 році в сумі 9026,696 тис.грн., а саме:
по резервному фонду районного бюджету на 2017 рік у сумі 300,000 тис.грн.

4. Контроль за виконанням  цього  розпорядження залишаю за собою.




Голова  районної
державної адміністрації                                                   С. Пустовий

                             Н. Решетник
                             А. Ланецький
                             Н. Никитюк
                             В. Савчук
                             О. Тимофієва






















