КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення Києво-Святошинської районної ради
від 28.12.2011 року № 173-14-VІ „Про районний бюджет
Києво-Святошинського району на 2012 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, рішення сесії Київської обласної ради від 24.04.2012
року № 316-17-VІ, районна рада
вирішила:
І. Внести наступні зміни до рішення районної ради від 28.12.2011 року № 173-14-VІ
«Про районний бюджет Києво-Святошинського району на 2012 рік» (із наступними
змінами):
1.1. Абзац перший пункту 1 рішення викласти у наступній редакції: -«Установити
загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 441371,8 тис.грн., у тому
числі субвенції з Державного бюджету у сумі 175187,8 тис.грн., кошти, що передаються з
місцевих бюджетів до районного бюджету у сумі 34630,7 тис.грн., дотації вирівнювання, що
одержуються з державного бюджету 36332,1 тис.грн., додаткова дотація з державного
бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим
верствам населення 889,0 тис.грн., інші субвенції 1293,3 тис.грн., субвенція на проведення
видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів 843,1 тис.грн. ( додаток № 1).»
1.2. У абзаці другому пункту 1 рішення цифру «423308,6» замінити цифрою
«429058,2».
1.3. У абзаці першому пункту 2 рішення цифру «437567,6» замінити цифрою
«448339,5».
1.4. У абзаці другому пункту 2 рішення цифри «402803,5», «34764,1» замінити
цифрами «404394,9», «43944,6».
1.5. У пункті 3 рішення цифру «20505,1» замінити цифрою «24663,3».
1.6. У пункті 4 рішення цифру «22450,5» замінити цифрою «31631,0».
1.7. Пункт 7 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 – 81,9 тис.грн.».
ІІ. Внести зміни у додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до рішення районної ради від 28.12.2011
року № 173-14-VІ «Про районний бюджет Києво-Святошинського району на 2012 рік»,
виклавши їх у новій редакції, що додається.
ІІІ. 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.).
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