Берегівська районна рада
Закарпатської області

Beregszászi Járási Tanács
Kárpátalja

РІШЕННЯ
8-ої сесії ___VI___скликання
від __24.05.__ 2012р. № _173_
м.Берегово

____összehívású___ülésszaka
2012_____én kelt______sz.
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)
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 Головного фінансового управління облдержадміністрації від
25.01.2012 року № 02/02-18/262 «Щодо висновку про відповідність
бюджетному законодавству України показників районного бюджету
Берегівського району на 2012 рік»;
- рішення дев’ятої сесії обласної ради VI скликання «Про внесення змін
до рішення обласної ради від 30 грудня 2011 року «Про обласний бюджет
на 2012 рік»» від 02 березня 2012 року № 430;
- рішення 18–ої сесії Кідьошської сільської ради VI скликання «Про
передачу субвенції до районного бюджету» від 30.12.2011 року № 120 та
рішення 20-ої сесії Кідьошської сільської ради VI скликання «Про
внесення змін до сільського бюджету с. Кідьош на 2012 рік» від 28.02.2012
року № 126;
- рішення 11–ої сесії Нижньореметівської сільської ради VI скликання
«Про передачу субвенції до районного бюджету» від 12.03.2012 року № 76;
- рішення 17-ої сесії Боржавської сільської ради VI скликання «Про
передачу субвенції до районного бюджету» від 07.03.2012 року № 163;
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити додаткові джерела фінансування загального фонду
районного бюджету на 2012 рік (додаток 1).
2. Спрямувати вільний залишок коштів загального фонду на початок
року між головними розпорядниками районного бюджету у сумі 179 390,0
грн. (додаток 2), з них: видатки споживання - 169690,00 грн., видатки
розвитку – 9700,00грн..

3. Затвердити зміни до розподілу бюджетних призначень (у межах
загального обсягу) за головними розпорядниками бюджетних коштів
районного бюджету (додаток 3).
4. Затвердити додаткові обсяги іншої субвенції із загального та
спеціального фондів районного бюджету сільським бюджетам на 2012 рік
(КФК 250380)(додаток 4).
5. Затвердити обсяги субвенції іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів із спеціального фонду
районного бюджету
сільським бюджетам на 2012 рік (КФК 250324)(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 обсяги змін міжбюджетних трансфертів для місцевих
бюджетів (додаток 7).
8. Затвердити обсяги змін до переліку об’єктів, фінансування яких у
2012 році буде здійснено за рахунок бюджету розвитку (спеціального
фонду) (додаток 8).
9. Затвердити зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та
культурного розвитку регіонів (КФКВ 250344) (додаток 9).
10. Внести зміни до обсягу доходів районного бюджету на 533 418,0
грн. (додаток 10), з них: загальний фонд – 102 760,0 грн., спеціальний фонд
– 430 658,0 грн.;
11. Внести зміни в обсяг видатків між головними розпорядниками
коштів районного бюджету за рахунок зміни обсягу доходів районного
бюджету у сумі 533 418,0 грн. (додаток 11), з них: загальний фонд –
102 760,0 грн., спеціальний фонд – 430 658,0 грн.;
12. Викласти у новій редакції пункт 15 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), а саме: «Відповідно
до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику
фінансового управління райдержадміністрації в межах поточного
бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення
тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим
поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду».
13. У додатку 6 «Додаткові обсяги змін іншої субвенції із загального
фонду районного бюджету сільським бюджетам на 2012 рік (КФК
250380)» рішення 7-ої сесії VI скликання від 24 лютого 2012 року № 161
«Про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2011 року №
149 «Про районний бюджет на 2012 рік»» словосполучення:
у строчці 12 «капітальний ремонт ДНЗ» замінити на «поточний
ремонт ДНЗ»;
у строчці 31 «будівництво заводу механізованої переробки твердих
побутових відходів» замінити на «видатки, пов’язані з будівництвом
заводу механізованої переробки твердих побутових відходів».
14. Доповнити пункт 8.4.1 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), словосполученням такого змісту
«обласному бюджету на утримання Центру соціальної реабілітації дітей –
інвалідів та Центру професійної реабілітації інвалідів»
15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету ( Мовнуш Г.П.).
Голова ради

А.А.Бігарі

