УКРАЇНА
РОЗІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
23.11.2018

№1

Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від
15.12.2017 № 2 «Про районний бюджет на 2018 рік»
Керуючись п. 17 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», частинами 7, 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, Розівська районна рада
Запорізької області
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до пунктів 1, 2, 7, 18 рішення районної ради від 15.12.2017 № 2
„Про районний бюджет на 2018 рік” (далі – рішення), виклавши їх у такій редакції:
«1. Визначити на 2018 рік:
- доходи районного бюджету в сумі 81 801,560 тис. грн., в тому числі доходи
загального фонду районного бюджету 80 942,778 тис. грн., доходи спеціального
фонду районного бюджету 858,782 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету в сумі 84 975,528 тис. грн., у тому числі видатки
загального фонду районного бюджету 83 046,728 тис. грн., видатки спеціального
фонду районного бюджету 1 928,800 тис. грн.;
- надання кредитів з районного бюджету в сумі 9,0 тис. грн., у тому числі
надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 9,0 тис. грн., згідно з
додатком 4 до цього рішення;
- повернення кредитів до районного бюджету в сумі 9,0 тис. грн., у тому числі
повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 9,0 тис. грн.,
згідно з додатком 4 до цього рішення.
- дефіцит загального фонду районного бюджету в сумі 2 103,950 тис. грн.
згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 1 070,018 тис. грн.
згідно з додатком 2 до цього рішення».
«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2018 рік у сумі 84 975,528 тис. грн. у розрізі відповідальних
виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду
83 046,728 тис. грн. та спеціальному фонду 1 928,800 тис. грн. згідно з додатком 3
до цього рішення.»

«7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
місцевих
(регіональних)
програм
у
сумі
10 550,822 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення».
«18. Затвердити напрями та обсяги використання коштів районного бюджету
відповідно до розпоряджень голови райдержадміністрації від 15.01.2018 № 10 «Про
перерозподіл обсягу видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 2018 рік»,
від 16.01.2018 № 12 «Про перерозподіл обсягу видатків за рахунок субвенції з
місцевого бюджету на 2018 рік», від 29.01.2018 № 46 «Про збільшення обсягу
субвенції з місцевого бюджету на 2018 рік», від 30.01.2018 № 49 «Про збільшення
обсягу субвенції з місцевого бюджету на 2018 рік», від 30.01.2018 № 50 «Про
зменшення обсягу дотації», від 21.03.2018 № 116 «Про виділення коштів з
резервного фонду районного бюджету», від 27.03.2018 року № 128 «Про збільшення
обсягу дотації», від 19.04.2018 № 161 «Про розподіл іншої субвенції», від 27.04.2018
№ 182 «Про розподіл субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету», від 05.05.2018 № 186 «Про
розподіл іншої субвенції з місцевих бюджетів», від 04.07.2018 № 252 «Про розподіл
іншої субвенції з місцевих бюджетів», від 23.07.2018 № 289 «Про зменшення обсягу
субвенції з місцевого бюджету на 2018 рік», від 13.08.2018 № 315 «Про розподіл
іншої субвенції з місцевих бюджетів», від 22.08.2018 № 329 «Про розподіл іншої
субвенції з місцевого бюджету», від 10.09.2018 №344 «Про перерозподіл іншої
субвенції», від 13.09.2018 № 347 «Про розподіл іншої субвенції з місцевих
бюджетів», від 27.09.2018 № 364 «Про виділення коштів з резервного фонду
районного бюджету», від 01.10.2018 № 371 «Про затвердження додаткового обсягу
субвенції з Державного бюджету України», 08.10.2018 № 380 «Про розподіл іншої
субвенції з місцевих бюджетів», від 09.10.2018 № 381 «Про виділення коштів з
резервного фонду районного бюджету», від 10.10.2018 № 382 «Про перерозподіл
обсягу видатків», 05.11.2018 № 413 «Про перерозподіл обсягу видатків за рахунок
субвенції з Державного бюджету», від 06.11.2018 № 416 «Про затвердження та
розподіл обсягу субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету на 2018 рік».
2. Внести зміни в додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 до рішення, виклавши їх в новій
редакції.
3. Додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до рішення додаються.

Голова ради

О.Г.Мальований

Проект підготовлений
управлінням фінансів Розівської районної
державної адміністрації Запорізької області
Начальник управління фінансів Розівської районної
державної адміністрації Запорізької області
Аркуш погодження додається

О.В.Тислицька

