КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення Києво-Святошинської районної ради
від 30.12.2010 року № 36-03-VІ „Про районний бюджет
Києво-Святошинського району на 2011 рік”
(із наступними змінами)
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України від 21.05.1997
року № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні” (з наступними змінами),
частини 5 статті 23 Бюджетного кодексу України районна рада
вирішила:
І. Внести наступні зміни до рішення районної ради від 30.12.2010 року
№ 36-03-VІ «Про районний бюджет Києво-Святошинського району на 2011 рік» (з
наступними змінами):
1.1. Абзац перший пункту 1 рішення викласти у наступній редакції:
- «Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі
437366,2 тис.грн., у тому числі субвенції з державного бюджету у сумі 212170,1
тис.грн., додаткові дотації з державного бюджету 4696,1 тис.грн., кошти, що
передаються з місцевих бюджетів до районного бюджету у сумі 27155,7 тис.грн.,
дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету 32555,3 тис.грн., інші
додаткові дотації 40,0 тис.грн., інші субвенції 877,1 тис.грн., субвенція з інших
бюджетів на виконання інвестиційних проектів 380,0 тис.грн.» (додаток № 1).
1.2. У абзаці другому пункту 1 рішення цифри «416189,3», «21336,9» замінити
цифрами «416229,3», «21136,9».
1.3. У абзаці першому пункту 2 рішення цифру «449914,8» замінити цифрою
«449586,4».
1.4. У абзаці другому пункту 2 рішення цифри «377251,4», «72663,4» замінити
цифрами «377878,1», «71708,3».
1.5. У пункті 3 рішення цифру «38937,9» замінити цифрою «38351,2».
1.6. У пункті 4 рішення цифру «51326,5» замінити цифрою «50571,4».
1.7. У пункті 7 рішення цифру «99,0» замінити цифрою «199,0».
2. Внести зміни у додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій
редакції, що додається.
ІІ. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики та
соціально-економічного розвитку (голова комісії – Починков Д.О.).

Голова ради
м. Київ
28 жовтня 2011 року
№ 145-10-VІ

В.В. Луцюк

