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Про внесення змін до рішень міської ради 

 від 30.12.2011 року №532 «Про бюджет 

м. Хуст на 2012 рік»  
 

     Відповідно до статей 25,64,65  Закону України “ Про місцеве самоврядування  в  

Україні”,  керуючись  статтями 14, 23   Бюджетного  кодексу України, висновок 

фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від                                      

23.01.2012 року № 7  «Про вільний залишок бюджетних коштів» та за погодженням 

з постійною депутатською комісією з питань соціально-економічного розвитку 

міста, планування бюджету та фінансів, міська рада   

 

                                                       вирішила: 

 

      1.  Зменшити обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету та 

затвердити зміни доходів міського бюджету (Додаток №1). 
 

       2. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету та 

затвердити зміни бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів 

міського бюджету та (Додаток №2). 
 

       3. Спрямувати залишок коштів загального та спеціального фондів міського 

бюджету  в сумі 4 999 135 грн. за головними розпорядниками коштів міського 

бюджету м.Хуст, у тому числі вільний  залишок  у сумі 182 000 грн.  та залишок 

коштів, що склався станом на 01.01.2012 року по спеціальному фонду міського 

бюджету в сумі  4 817 135 грн., (Додаток №3).   
 

         4. Затвердити додаткові джерела фінансування міського бюджету на 2012 рік 

(Додаток 4). 
         

       5. Затвердити зміни до Переліку об’єктів видатки на які у 2012 році будуть 

проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (Додаток №5). 
 

      6. Затвердити зміни до Переліку міських програм, які фінансуються за рахунок 

коштів міського бюджету у 2011 році (Додаток №6). 
 

        7. Перерозподілити бюджетні асигнування, виділені за рахунок коштів 

загального фонду міського бюджету рішенням міської ради від 30.12.2011 року 
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№532 головному розпоряднику коштів міського бюджету - виконавчому 

комітету Хустської міської ради, у сумі 30 000 грн., : 

      - зменшити КФК 250404 «Інші видатки»,поточні видатки,(Комплексна 

програма профілактики злочинності на територіїї  м.Хуст на 2011-2015 роки – 

10 000 грн., Програма посилення боротьби з нелегальною міграцією на 2011-2015 

роки – 10 000 грн., Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення 

пожежної безпеки в м.Хуст на 2011-2015 роки –  10 000 грн.) ; 

       -  збільшити за рахунок зазначеного джерела, КФК 100203  « Благоустрій міст, 

сіл, селищ», поточні видатки, у сумі  30 000 грн. 
 

 

8. Затвердити Перелік заходів, які будуть проведені у 2012 році за рахунок 

спрямування залишку коштів на початок 2012 року, що надійшли у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 

(додаток 7).  
 

          9. Затвердити Перелік об’єктів, видатки на які у 2012 році будуть 

проводитись за рахунок спрямування залишку коштів станом на 01.01.2012 року 

цільового «Фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м.Хуст» в сумі 875 047 грн. (додаток 8).   

        

         10. Міському фінансовому  управлінню (Глеба М.Г.) внести відповідні зміни 

до міського бюджету. 

 

         11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, планування 

бюджету та фінансів (Роман І.М.) . 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                      В.КАЩУК 

    


