Берегівська районна рада
Закарпатської області

Beregszászi Járási Tanács
Kárpátalja

РІШЕННЯ
3-ої сесії ___VIІ___скликання
від __29.01.__ 2016р. № __50__
м.Берегово

_ VIІ _összehívású_3_ülésszaka
2016.01.29.én kelt__50__sz.
HATÁROZATА
Beregszász

Про внесення змін до рішення другої
сесії районної ради VIІ –го скликання
від 14 січня 2016 року № 47 «Про
районний бюджет на 2016 рік»
Відповідно до статей 23, 52 та п. 7,8 статті 78 Бюджетного кодексу
України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи:
- рішення шостої сесії Берегівської міської ради VIІ скликання від
19.01.2016 року № 81 „Про внесення змін до рішення міської ради № 76
від 12.01.2016р. «Про міський бюджет на 2016 рік ”;
- постанову Кабінету Міністрів України від 18 січня 2016 року № 16
«Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у
дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від
обкладення податком на додану вартість»;
- наказ Мін регіону від 24.04.2015 року № 80 « Питання підготовки,
оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку»;
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до джерел фінансування районного бюджету на
2016 рік (додаток 1).
2. Затвердити зміни обсягу доходів районного бюджету у сумі
10 000,0 грн. (додаток 2), з них: доходи загального фонду - 10 000,0
гривень.
3. Затвердити зміни обсягу видатків головним розпорядникам
коштів районного бюджету за рахунок зміни обсягу доходів районного
бюджету у сумі 10 000,0 грн. (додаток 3), з них: видатки загального
фонду - 10 000,0 гривень.
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4. Затвердити зміни до розподілу бюджетних призначень (у межах
загального обсягу) за головними розпорядниками бюджетних коштів
районного бюджету (додаток 4).
5. Затвердити зміни до переліку державних та регіональних
програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у
2016 році (додаток 5).
6. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).
7. Затвердити обсяги іншої субвенції із спеціального фонду
районного бюджету сільським бюджетам на 2016 рік (КТКВК
250380)(додаток 7).
8. Затвердити зміни обсягів міжбюджетних трансфертів для
місцевих бюджетів Берегівського району на 2016 рік (додаток 8).
9. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету ( Брауна А.О.).

Голова районної ради

Й.Б.Шін
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