Берегівська районна рада
Закарпатської області

Beregszászi Járási Tanács
Kárpátalja

РІШЕННЯ
22-ої сесії ___VI___скликання
від __08.01.__ 2014р. № 390
м.Берегово

_ VI _összehívású_22_ülésszaka
2014.01.08.én kelt__390__sz.
HATÁROZATА
Beregszász

Про внесення змін до рішення
сімнадцятої сесії районної ради VI –го
скликання від 31 січня 2014 року
№ 332 «Про районний бюджет на 2014 рік»
(зі змінами від 1 квітня та 13 червня 2014
року)
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:
- лист департаменту фінансів облдержадміністрації від 03.07.2014
року № 02.02-21/1580 «Щодо висновку про відповідність бюджетному
законодавству України уточнених показників районного бюджету
Берегівського району на 2014 рік»;
- рішення 18-ої сесії обласної ради VI скликання від 10.07.2014 року
№ 1038 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік,
затвердженого рішенням обласної ради 17.04.2014 № 1006 (зі змінами від
26 червня 2014 року);
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до джерел фінансування районного бюджету на
2014 рік (додаток 1).
2. Затвердити зміни до розподілу бюджетних призначень (у межах
загального обсягу) на 2014 рік за головними розпорядниками бюджетних
коштів районного бюджету (додаток 2).
3. Затвердити зміни обсягів іншої субвенції із спеціального фонду
районного бюджету сільським бюджетам на 2014 рік (КФК 250380)
(додаток 3).
4. Затвердити зміни до переліку державних та регіональних програм,
які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2014 році
(додаток 4).
5. Затвердити обсяги змін міжбюджетних трансфертів для місцевих
бюджетів Берегівського району на 2014 рік (додаток 5).
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6. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2014 році
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).
7. Затвердити зміни обсягу доходів районного бюджету у сумі
599 900,0 грн. (додаток 7), з них: загальний фонд – 99 900,0 грн.,
спеціальний фонд – 500 000,0 грн.;
8. Затвердити зміни обсягу видатків між головними розпорядниками
коштів районного бюджету за рахунок зміни обсягу доходів районного
бюджету у сумі 599 900,0 грн. (додаток 8), з них: загальний фонд –
99 900,0 грн., спеціальний фонд – 500 000,0 грн.;
9. Враховуючи лист департаменту фінансів облдержадміністрації від
03.07.2014 року № 02.02-21/1580 «Щодо висновку про відповідність
бюджетному законодавству України уточнених показників районного
бюджету Берегівського району на 2014 рік» затвердити у новій редакції
додаток 9 «Джерела фінансування районного бюджету на 2014 рік»
(додаток 9) рішення районної ради від 13 червня 2014 року № 379 «Про
внесення змін до рішення сімнадцятої сесії районної ради IV скликання від
31 січня 2014 року № 332 «Про районний бюджет на 2014 рік» (зі змінами
від 01.04.2014 року) та уточнення обсягів районного бюджету на 2014 рік».
10. Враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010
року № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження
програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
(зі змінами) внести зміни у додаток 3-1 «Розподіл видатків районного
бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів» до рішення
сесії районної ради від 13.06.2014 року № 379 «Про внесення змін до
рішення сімнадцятої сесії районної ради IV скликання від 31.01.2014 №
332 «Про районний бюджетна 2014 рік» (зі змінами від 01.04.2014 року) та
уточнення обсягів районного бюджету на 2014 рік» згідно додатку 10.
11. Додатки № 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету ( Бігарі А.А.).
Голова ради

О.А.Шедер

2

