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HATÁROZATА
Beregszász

Про внесення змін до рішення
шостої сесії районної ради VI –го
скликання від 30 грудня 2011 року
№ 149 «Про районний бюджет на 2012
рік» (зі змінами від 24.02.2012 року, від
24.05.2012 року, від 20.07.2012 року, від
18.09.2012 року, 15.11.2012 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:
рішення 11 сесії обласної ради VI скликання від 16.11.2012 року №
549 « Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.12.2011 року №
392 «Про обласний бюджет на 2012 рік» ( зі змінами від 02 березня та 17
липня 2012 року)»;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації
від 11.12.2012 року № 680 «Про розподіл додаткової дотації з державного
бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів»
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни обсягу доходів районного бюджету на 929 500,0
грн. (додаток 1), з них: загальний фонд – 414 500,0 грн., спеціальний фонд
– 515 000,0 грн., в тому числі бюджет розвитку – 15 000,0 грн.
2. Затвердити зміни обсягу видатків між головними розпорядниками
коштів районного бюджету за рахунок збільшення обсягу доходів
районного бюджету у сумі 929 500,0 грн. (додаток 2), з них: загальний
фонд – 414 500,0 грн., спеціальний фонд – 515 000,0 грн., в тому числі
бюджет розвитку – 15 000,0 грн.
3. Затвердити зміни до розподілу бюджетних призначень (у межах
загального обсягу) за головними розпорядниками бюджетних коштів
районного бюджету (додаток 3).
4. Затвердити обсяги змін міжбюджетних трансфертів для місцевих
бюджетів (додаток 4).

5. Затвердити обсяги змін до переліку об’єктів, фінансування яких у
2012 році буде здійснено за рахунок бюджету розвитку (спеціального
фонду) (додаток 5).
6. Внести зміни до переліку програм, фінансування яких враховано в
обсязі загального та спеціального фондів районного бюджету на 2012 рік
(додаток 6).
7. Затвердити додаткові обсяги іншої субвенції із спеціального фонду
районного бюджету сільським бюджетам на 2012 рік (КФК
250380)(додаток 7).
8. У додатку 7 «Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2012 році
будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку» рішення 10-ої сесії VI
скликання від 15 листопада 2012 року № 208 «Про внесення змін до
рішення районної ради від 30 грудня 2011 року № 149 «Про районний
бюджет на 2012 рік»(зі змінами від 24.02.2012 року, від 24.05.2012 року,
від 20.07.2012 року, від 18.09.2012 року)» словосполучення:
у графі 3 строчці 5 «будівництво спортмайданчика в гімназії з
угорською мовою навчання» замінити на «влаштування спортивного
майданчика із синтетичним покриттям на території Угорської гімназії м.
Берегово, вул.. Виноградна, 25».
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету ( Мовнуш Г.П.).
Голова ради

А.А.Бігарі

