
Пояснювальна записка 

до проекту рішення Про внесення змін до рішення міської ради
      від 14.12.2018 року №1257 «Про бюджет міста Хуст на 2019 рік»

(зі змінами від 22 лютого, 10 травня 2019 року)

                                     
         Додаток 1. «Зміни до обсягу доходів  бюджету міста на 2019 рік»

         В  додатку  пропонується  внести  зміни  до   загального  обсягу  доходів
загального та спеціального фондів бюджету міста Хуст :  
        -  у  межах  змін  обсягу  доходів  міського  бюджету  на  2019  рік  в  сумі
в сумі 6 151 700,00 грн.;
        -.  за  рахунок  субвенції  з  місцевого  бюджету  на  реалізацію  заходів,
спрямованих  на  підвищення  якості  освіти  за  рахунок  відповідної  субвенції  з
державного бюджету 918 800,00 грн.;
      -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних
проектів  – 1 000 000,00 грн.;
      -  за  рахунок  субвенції з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  –
1 000 000,00 грн.;
       -  за  рахунок  субвенції з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності  – 
20 294 995,00 грн.;
     - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових
субсидій  населенню на оплату електроенергії,  природного газу,  послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд
та  прибудинкових  територій),  управління  багатоквартирним  будинком,
поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення
рідких  нечистот,  внесків  за  встановлення,  обслуговування  та  заміну  вузлів
комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для
споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за
індивідуальними  договорами  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного
бюджету – 24 272 289,14 грн.

    
        Додаток 2. «Зміни до розподілу видатків міського бюджету м.Хуст на

2019 рік (у межах змін обсягу доходів, у межах загального
обсягу видатків бюджету міста)»

       В  додатку  пропонується  внести  зміни до  видатків  міського  бюджету  з
розподілом на джерела:
        - у межах змін обсягу доходів 5 093 205,86 грн.;
        - у межах загального обсягу видатків міського бюджету.

   Додаток 3. «Зміни до Розподілу видатків бюджету міста Хуст на 
                        2019 рік» 

        Внести зміни  пропонується згідно додатку 3.



             Додаток 4.   «Зміни до джерел фінансування бюджету міста на 
2019 рік»

        Додатковими  джерелами фінансування  міського  бюджету  є  капітальні
видатки  за  рахунок  коштів,  що  передаються  із  загального  фонду  до  бюджету
розвитку (спеціального фонду) в сумі  4 940 410,00 грн.

      
          Додаток 5.  «Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік»

          У додатку вносяться зміни на суму 23 213 795,00 грн. за рахунок коштів
субвенцій.

        
         Додаток 6.  «Зміни на 2019 рік до розподілу коштів бюджету розвитку на

здійснення  заходів  на  будівництво,  реконструкцію  і
реставрацію об’єктів виробничої, комунальної та соціальної
інфраструктури за об’єктами»

         Збільшення обсягу та перерозподіл капітальних видатків на будівництво, 
реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунальної та соціальної 
інфраструктури за об’єктами за рахунок коштів бюджету розвитку пропонується
на суму   6 361 213,00 грн.

       Додаток 7. «Зміни до розподілу витрат  бюджету  міста на  реалізацію
місцевих/ регіональних  програм»

       Зміни  по  міським програмам пропонується згідно додатку 7.

                                                                Міське фінансове управління


