ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2013 року № 24-1/6
Про внесення змін до рішення
районної ради від 27.12.2012 № 17-5/VІ
"Про районний бюджет на 2013 рік"
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, п.17 частини І статті 43
та статті 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада
вирішила:
1.Внести до рішення районної ради від 27.12.2012 № 17-5/VІ "Про районний
бюджет на 2013 рік" із змінами внесеними рішенням сесії районної ради від
22.02.2013 року № 19-2/VI, від 17.04.2013 року № 20-2/VI, від 16.10.2013 року
№ 22-1/6, № 23-1/6 від 04.12.2013 року такі зміни:
Пункт 1 абзаци 1, 2, 17, 21, 22, 24-26, викласти в наступній редакції:
"1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у
сумі 134 562 173 гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі
130 537 562 гривні, спеціального фонду бюджету – 4 024 611 гривень, у тому
числі бюджет розвитку 785 784 гривні (додаток 1)."
"інші субвенції по загальному фонду у сумі 4 486 685 гривень, в тому числі:
з сільських, селищних, міського бюджетів - у сумі 4 381 915 гривень, з них
на:
фінансування установ державного управління – 53 000 гривень, освіти - у
сумі 1 602 000 гривень, охорони здоров’я – 1 461 519 гривень, програми
соціального захисту населення у сумі 67 108 гривень, утримання центрів
соціальних служб для сім`ї дітей та молоді - 52 200 гривень, установ культури –
174 424 гривень, установ і заходів спорту – 296 140 гривень, фінансову підтримку
редакції газети "Вісник Городищини" – 104 700 гривень, районному
радіомовленню – 67 300 гривень; оздоровлення дітей в пришкільних таборах 6 000 гривень, "Програми забезпечення зберігання архівних документів, які не
належать до Національного архівного фонду" – 39 700 гривень, "Програми
пожежної безпеки в районі" – 14 355 гривень; заходів з організації рятування на
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водах 15 079 гривень, кошти на "Програму участі районної ради у проведенні
загальнорайонних заходів" – 106 340 гривень, виконання програми розвитку
книговидавничої справи в Городищенському районі на 2010-2015 роки в сумі
5 000 гривень, на фінансування "Програми сприяння створення та
функціонування центру надання адміністративних послуг в Городищенському
районі" в сумі 42 000 гривень, на фінансування програми "Профілактика
злочинності в районі" в сумі 30 000 гривень на «Програма підтримки і
збереження об’єктів майна спільної власності територіальних громад району на
2013-2015 рр.» в сумі 24 000 гривень, "Програма в галузі сільського
господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства" в сумі
210 050 грн.
по спеціальному фонду субвенції з інших бюджетів на виконання
інвестиційних програм у сумі 780 884 гривень, в тому числі:
з бюджетів органів місцевого самоврядування на видатки розвитку –
223 575 гривень, в тому числі:
установам освіти - у сумі 96 300 гривень, охорони здоров’я – 23 825 гривень,
культури – 92 000 гривень; "Програма в галузі сільського господарства, лісового
господарства, рибальства та мисливства" в сумі 11 450 грн;
Пункт 2 абзац 1 викласти у наступній редакції:
"2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у
сумі 135 310 794,50 гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду
бюджету у сумі 130 089 603 гривень та видатків спеціального фонду бюджету
5 221 191,50 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування
(додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3)."
Пункт 6 абзац 2,7 викласти в наступній редакції:
по загальному фонду бюджету:
додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової
забезпеченості місцевих бюджетів – 577 400 гривень" (додаток 4).

Пункт 9 викласти в новій редакції:
9. Затвердити перелік об’єктів (додаток 6), фінансування яких буде здійснено
за рахунок коштів бюджету розвитку.
Пункт 12 викласти в новій редакції:
12. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
державних та регіональних програм на загальну суму 1 434 960 гривень
(додаток 8)".
Додатки 1-4,6,8 викласти в новій редакції
Голова районної ради

О .О .Біба
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