Берегівська районна рада
Закарпатської області

Beregszászi Járási Tanács
Kárpátalja

РІШЕННЯ
_6-ої_сесії ____V___скликання
від __11.11.__ 2011р. № _128_
м.Берегово

____összehívású___ülésszaka
2011_____én kelt______sz.
HATÁROZATА
Beregszász

Про внесення змін до рішення
другої сесії районної ради VI-го
скликання від 30 грудня 2010 року №48
«Про районний бюджет 2011 рік»
(зі змінами від 25.02.2011 року,
17.06.2011 року, 09.09.2011 року)
Відповідно до статей 23,52, пункту 4 статті 77 та п. 7,8 статті 78
Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення сьомої сесії Закарпатської
обласної ради VI - го скликання «Про внесення змін до рішення обласної ради від
28 грудня 2010 року № 127 «Про обласний бюджет на 2011 рік» (зі змінами від 25
лютого, 26 травня, 12 серпня 2011 року) від 04 листопада 2011 року №309 та
рішення сесії Гатянської сільської ради від 12.09.2011 року № 85, керуючись
пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до джерел фінансування загального та спеціального фондів
районного бюджету на 2011 рік (додаток 1).
2. Затвердити зміни до розподілу бюджетних призначень (у межах
загального обсягу) за головними розпорядниками бюджетних коштів районного
бюджету (додаток 2).
3. Затвердити обсяги іншої додаткової дотації із загального фонду
районного бюджету сільським бюджетам на 2011 рік (КФКВ 250315) (додаток 3).
4. Внести зміни до переліку програм, фінансування яких враховано в обсязі
загального та спеціального фондів районного бюджету на 2011 рік (додаток 4).
5. Затвердити обсяги змін міжбюджетних трансфертів для місцевих
бюджетів (додаток 5).

6. Затвердити обсяги змін до переліку об’єктів, фінансування яких у 2011
році буде здійснено за рахунок бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток
6).
7. Внести зміни до обсягу доходів районного бюджету на 270 000,00 грн.
(додаток 7), з них: загальний фонд – 240 000,00 грн., спеціальний фонд – 30 000,00
грн.
8. Внести зміни в обсяг видатків між головними розпорядниками коштів
районного бюджету за рахунок зміни обсягу доходів районного бюджету у сумі
270 000,00 грн. (додаток 8), з них: загальний фонд – 240000,00 грн., спеціальний
фонд – 30 000,00 грн.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
райдержадміністрації Гоблика В.В. та постійну комісію з питань бюджету
(Мовнуш Г.П.).

Голова ради

А.А.Бігарі

