
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 2019 року)

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

         В додатку пропонується збільшити загальний обсяг доходів загального та
спеціального фондів бюджету міста Хуст :  
        -  у  межах  змін  обсягу  доходів  міського  бюджету  на  2019  рік  в  сумі
в сумі 4 767 476 грн.;
        -  за рахунок субвенції з  місцевого бюджету на фінансове забезпечення
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального
користування  місцевого  значення,  вулиць  і  доріг  комунальної  власності  у
населених пунктах в сумі 1 000 000 грн.;
      -  за  рахунок субвенції з  місцевого бюджету за  рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 451 100 грн.;
         -  за  рахунок  субвенції  з  місцевого   бюджету   на  надання  державної
підтримки  особам  з  особливими  освітніми  потребами  за  рахунок  відповідної
субвенції з державного бюджету – 16 700 грн.;
     - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної
та  доступної  загальної  середньої  освіти  `Нова  українська  школа`  за  рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету – 903 800 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 7 139 076 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  3 024 000 грн.



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

          У додатку вносяться зміни на суму 2 371 600 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   3 759 837,00 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


