
УКРАЇНА

ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ІХ   СЕСІЯ     VII  СКЛИКАННЯ

    РІШЕННЯ  № 1311

 22.02.2019 м.  Хуст

Про внесення змін до рішення міської 
ради від 14.12.2018 року №1257 «Про 
бюджет міста Хуст на 2019 рік» 

     Відповідно до статей 26,65  Закону України “ Про місцеве самоврядування  в
Україні”,   керуючись   статтями 14,  23    Бюджетного   кодексу  України,  згідно
наказу Міністерства фінансів України  від 28.12.2018 року    № 1176 «Про внесення
змін до наказів Міністерства фінансів України  від 14.01.2011 року № 11 та від
20.09.2017  року  №793»,  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від
23.01.2019  року  №39-р  «Деякі  питання  розподілу  у  2019  році  субвенції  з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного  розвитку  окремих  територій»,  рішення  виконавчого  комітету
Хустської міської ради №556 від 21.12.2018 року  «Про затвердження розподілу
субвенції у 2018 році» та №56 від 13.02.2019 року «Про затвердження розподілу
субвенції у 2019 році», враховуючи висновок фінансового управління виконавчого
комітету  Хустської  міської  ради  від  12.02.2019  року  №19  «Про  залишок
бюджетних  коштів»  та  за  погодженням  з  постійною  депутатською  комісією  з
питань соціально-економічного розвитку міста, планування бюджету та фінансів,
сесія міської ради  

                                              в и р і ш и л а:

         1. Затвердити зміни до обсягу доходів  міського бюджету на 2019 рік, згідно з
додатком 1 до цього рішення.

 2.  Затвердити  зміни  до  розподілу  видатків  міського  бюджету  м.Хуст  на
2019  рік  (у  межах  змін  обсягу  доходів,  у  межах  загального  обсягу  видатків
бюджету  міста,  спрямування  залишку  коштів  бюджету  міста,  що  утворився  на
01.01.2019  року,  в  тому  числі  залишок  коштів  освітньої  субвенції  та  залишку
коштів  субвенції  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих територій )  згідно з додатком 2 до цього рішення.                        
         3. Затвердити зміни до додатку 3 «Розподіл видатків бюджету міста Хуст на
2019 рік» рішення міської ради від 14.12.2018 р. №1257 «Про бюджет міста Хуст на
2019 рік»  згідно з додатком 3 до цього рішення.
        4. Затвердити зміни до джерел фінансування бюджету міста на 2019 рік згідно
з додатком 4 до цього рішення.



        5. Затвердити зміни на 2019 рік до  розподілу коштів бюджету розвитку на
здійснення  заходів  на  будівництво,  реконструкцію  і  реставрацію  об’єктів
виробничої,  комунальної  та  соціальної  інфраструктури  за  об’єктами, згідно  з
додатком 5 до цього рішення.
       6.  Затвердити  зміни  до  розподілу  витрат  бюджету  міста на  реалізацію
місцевих/ регіональних  програм згідно з додатком 6 до цього рішення.
       7.  Внести зміни у додатки до рішення VIII сесії  Хустської міської ради VII
скликання 14 грудня 2018 року № 1257 "Про бюджет міста  Хуст на 2019 рік", а
саме:
       у додатках 3,5: 
         головний розпорядник виконавчий комітет:
      -  найменування коду ТПКВТКМБ 0217330 викласти у такій редакції:
 " Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності";
        у додатку 3:
        головний розпорядник управління соціального захисту населення:
      - найменування коду ТПКВТКМБ 0813230 викласти у такій редакції:
 "Виплата  державної  соціальної  допомоги  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях,
грошового  забезпечення  батькам-вихователям  і  прийомним  батькам  за  надання
соціальних  послуг  у  дитячих  будинках  сімейного  типу  та  прийомних  сім'ях  за
принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату
над  дитиною  та  виплата  соціальної  допомоги  на  утримання  дитини  в  сім'ї
патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків".
       8. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
        9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, планування бюджету та
фінансів (Чепка М.А.) .
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