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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
13
’’
01
2015 р.

№
6


Про схвалення проекту рішення районної ради
„Про районний  бюджет на 2015 рік”



             Відповідно до  статті 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” і та статті 76 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту районного бюджету на 2015 рік:

	Схвалити проект рішення районної ради „Про районний бюджет на 2015 рік”: 

      
              по доходах  районного бюджету на 2015 рік  у сумі  87280,881  тис. грн., у тому числі доходи загального фонду  бюджету визначити у сумі  87250,981  тис.грн.,доходи  спеціального фонду бюджету у сумі 29,9 тис.грн.  
 
              по  видатках районного бюджету на 2015 рік  в сумі  87280,881 тис.грн., у тому числі:   обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 87150,981  тис.грн. та  видатків спеціального фонду бюджету у сумі 129,9 тис.грн. за головними розпорядниками коштів,а саме:
      - районна рада                                               -                         813,8 тис.грн.;
      - районна державна адміністрація              -                     13752,8 тис.грн.;
      - відділ освіти                                               -                     26772,5 тис.грн;
      - управління праці та соціального захисту населення - 36346,522 тис.грн.;
      - відділ культури і туризму                        -                       2122,5 тис.грн.;
      - фінансове управління                               -                       7472,759 тис.грн.  
            по  профіциту загального фонду районного бюджету у сумі 100,0 тис.грн, напрямком якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду;
          -  по дефіциту спеціального фонду районного бюджету у сумі 100,0 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 10,0 тис.грн.;
          - по обсягу міжбюджетних трансфертів,що передаються із загального фонду районного бюджету до бюджетів сіл і селища у сумі 7272,759 тис.грн.;
          - по резервному фонду районного бюджету на 2015 рік у сумі 200,0 тис.грн.
 
	Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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