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НОВОУКРАЇНСЬКА  РАЙОННА    РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ   ОБЛАСТІ


П”ЯТА СЕСІЯ
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я


	від  29 січня 2003 року							№  108
м.Новоукраїнка



Про районний бюджет на 2003 рік



                 На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “   та статті 77 Бюджетного кодексу України,

районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2003 рік у сумі 15765,7 тис.грн., у тому числі обсяг дотації вирівнювання у сумі 7364,2 тис.грн. та субвенцій у сумі 3936,4 тис.грн. з Державного бюджету України, субвенції з міського та сільських бюджетів –669,6 тис.грн. та кошти що передаються до районного бюджету в сумі -689,1 тис. грн.

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначено у сумі 15575,3 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 190,4 тис.грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2003 рік у сумі 15765,7 тис.грн. в т.ч. обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 15575,3 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 190,4 тис. грн. за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурою бюджету.

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2003 рік, в т.ч. дотації вирівнювання сільським бюджетам в сумі 710,4 тис.грн., субвенції сільським бюджетам в сумі 19,2 тис.грн. та  кошти що передаються до районного бюджету 689,1 тис.грн. (згідно із додатком 4  до цього рішення).

4. Надати право райдержадміністрації за погодженням з комісією районної ради з питань бюджету, фінансів власності, інвестиційної діяльності та приватизації здійснювати протягом 2003 року перерозподіл обсягу субвенцій з державного бюджету в розрізі видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню.

          5. Установити  розмір  резервного  фонду  районного  бюджету  на  2003  рік у сумі  65,0 тис.грн.

          6. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2003 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев”язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим   бюджетам (код 1320).

           7.Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації:

у процесі виконання районного бюджету у виключних випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду районного бюджету. При цьому перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів районного бюджету по загальному фонду за функціональною класифікацією у межах їх загального обсягу,  здійснюється лише за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації;

визначити порядок передачі бюджетних призначень по районному бюджету, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України.

Збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах на оплату праці працівників бюджетних установ, капітальні видатки проводиться виключно за рішення районної ради.

8.Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації укладати угоди з фінансово-кредитними установами на отримання коротко-термінових позичок для покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання районного бюджету, у розмірі до 150 тис. грн.

9.Головним розпорядником коштів районного бюджету під час складання та затвердження кошторисів доходів та видатків підвідомчих бюджетних установ, забезпечити передбачення у них у повному обсязі потреби в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, не допускаючи будь-якої просроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв та комунальних послуг у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг на 2003 рік згідно з додатком 3. 

10.Рекомендувати державній податковій адміністрації в районі разом з райдержадміністраціею і міськвиконкомом опрацювати питання щодо формування прогнозних завдань податковим органам району по залученню доходів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на рівні затверджених відповідними радами на 2003 рік.
11.Затвердити Перелік головних розпорядників коштів районного бюджету та схему підпорядкування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів головним розпорядникам на 2003 рік згідно з  додатком  4.

           12.Призупинити дію окремих пунктів прийнятих районних програм та рішень (розпоряджень) у частині проведення заходів, що потребують додаткових бюджетних асигнувань, не передбачених у кошторисах розпорядників коштів районного бюджету.

13.Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з районного бюджету, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або зменшенню видатків.

14.Додатки 1-5 до цього рішення є його невід”ємною частиною і разом з рішенням публікуються для загального відома.   

           15.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету,фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.






Голова районної ради     				                                     Т.Тарасенко                       


