ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ
Від 18 квітня 2012 року № 13-5/VІ
Про внесення змін до рішення
районної ради від 29.12.2011 № 10-6/VІ
"Про районний бюджет на 2012 рік"
із змінами від 21.03.2012 № 12-9/VІ
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, п.7 частини І статті 43
та статті 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада
вирішила:
1.Внести до рішення районної ради від 29.12.2011 № 10-6/VІ "Про районний
бюджет на 2012 рік" зі змінами внесеними рішенням сесії районної ради від 21
березня 2012 року № 12-9 /V:
Пункт 1 абзаци 1, 2 викласти в наступній редакції:
"1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у
сумі 114 769 792гривні.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі
112 046 754 гривні, спеціального фонду бюджету – 2 723 038 гривень, у тому
числі бюджет розвитку 237 288 гривні (додаток 1).
Пункт 1 після абзацу 12 додати наступний абзац:
"субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів у сумі 69 500 грн."
Відповідно абзаци 13-23 вважати абзацами 14-24.
Пункт 1 абзаци 17-18 викласти в наступній редакції:
з сільських, селищних, міського бюджетів - у сумі 1 563 000 гривень, з них
на:
фінансування навчально-виховних комплексів "Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів-дошкільний заклад" та ремонтів шкіл району - у сумі 472 100 гривень,
охорони здоров’я – 249 400 гривень, установ культури – 154 800 гривень, установ
і заходів спорту – 127 261 гривень, соціальні програми і заходи державних органів
у справах молоді – 2 000 гривень; фінансову підтримку редакції газети "Вісник
Городищини" – 138 000 гривень, районному радіомовленню – 48 000 гривень;
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оздоровлення дітей в пришкільних таборах - 2 000 гривень, фінансування
Програми призовна дільниця – 15 000 гривень, Програми Турбота – 140 100
гривень, "Програми забезпечення зберігання архівних документів, які не належать
до Національного архівного фонду" – 39 700 гривень, "Програми проведення
загально районних заходів" – 10 000 гривень, "Програму книговидавництва" 10000 гривень, програми "Профілактики злочинності в районі" – 20 000 гривень;
заходів з організації рятування на водах 10 628 гривень;"
Пункт 2 абзац 1 викласти у наступній редакції:
"2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у
сумі 115 295 192 гривні, в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у
сумі 111 572 454 гривень та видатків спеціального фонду бюджету
3 722 738 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування
(додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3)."
Пункт 3-4 викласти у наступній редакції:
"3. Установити профіцит районного бюджету у сумі 510 200 гривень по
загальному фонду бюджету, напрямком використання якого визначити передачу
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
(додаток 6).
4. Установити дефіцит районного бюджету у сумі 1 035 600 гривень, у тому
числі:
загального фонду бюджету у сумі 35 900 гривень, джерелом покриття якого
визначити вільний залишок бюджетних коштів станом на 01.01.2012 року;
спеціального фонду районного бюджету у сумі 999 700 гривень, джерелом
покриття якого визначити надходження коштів з загального фонду до бюджету
розвитку (спеціального фонду);
затвердити загальний обсяг використання вільного залишку бюджетних
коштів на 01.01.2012 року по загальному фонду бюджету у сумі 525 400 гривень
(додаток 6)."
Пункт 6 доповнити абзацом 6, і відповідно абзац 6-8 вважати абзацами 7викласти в новій редакції:
"інші субвенції з районного бюджету у сумі 390 000 гривень, в тому числі
обласному бюджету на оплату послуг гемодіалізу хворим Городищенського
району та на погашення минулорічної заборгованості, в тому числі:"
Пункт 6 після абзацу 9 доповнити абзацом наступного змісту:
"субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів Мліївському сільському бюджету у сумі
69 500 грн."
Відповідно абзац 9-24 вважати абзацами 10-25.
Пункт 16 виключити.
Відповідно пункт 17 вважати пунктом 16.
Додатки 1-4, 6-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
Голова районної ради
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