
 

 

 
 

                                                                   

                                                                 

УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                    ___  СЕСІЯ  VІ  СКЛИКАННЯ 

                                  РІШЕННЯ №                                 проект 

      .  .2011 року м. Хуст 

Про внесення змін до рішень міської 

 ради  від 30.12.2010 року №51 «Про 

 бюджет м. Хуст на 2011 рік» ( зі змінами  

 від 04 лютого, 04 березня,15 квітня, 

 30 червня, 26 серпня, 24 жовтня, 

 29 листопада   2011 року) 
 

 

       Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування  в  Україні ”,  

керуючись  ст.23,78  Бюджетного  кодексу України, враховуючи Висновок 

фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради про стан 

виконання бюджету міста Хуст за січень-вересень 2011 року від 28.10.2011р. №131 

та рішення сесії обласної ради № 364 від 13.12.2011 року «Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 28 грудня 2010 року №127 «Про обласний бюджет на 

2011 рік» (зі змінами від 25 лютого, 26 травня, 12 серпня, 4 листопада 2011 року)», 

за погодженням з постійною депутатською комісією з питань соціально-

економічного розвитку міста, планування бюджету та фінансів,  

 

                                                  міська  рада    вирішила:  

 

    1    Зменшити обсяг доходів  міського бюджету на  2011 рік (Додаток №1). 
 

    2. Зменшити обсяг видатків  міського бюджету на 2011 рік головним 

розпорядникам коштів міського бюджету (Додаток №2). 
 

    3. Затвердити зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2011 рік 

(Додаток 3). 
 

     4. Затвердити зміни до Переліку міських програм, які фінансуватимуться за 

рахунок коштів міського бюджету у 2011 році (Додаток №4). 
 

      5. Затвердити зміни до Переліку об’єктів видатки на які у 2011 році будуть 

проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (Додаток 5). 

 

      6. Затвердити зміни обсягу доходів міського бюджету на 2011 рік (Додаток 6). 
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      7. Затвердити перерозподіл та додаткові обсяги  субвенцій з державного 

бюджету та додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової 

забезпеченості головним розпорядникам коштів міського бюджету.  (Додаток 7). 

        

      8. Міському фінансовому  управлінню (п. Глеба М.Г.) внести відповідні зміни до 

міського бюджету. 
 

      9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, планування бюджету та 

фінансів. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                      В.КАЩУК 

    


