
У К Р А Ї Н А
ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА

                                      ІХ  СЕСІЯ VІІ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1742

16.12.2019                                                                                 м. Хуст

Про внесення змін до рішення міської 
ради від 14.12.2018 року №1257 «Про 
бюджет міста Хуст на 2019 рік» » (зі 
змінами від 22 лютого, 10 травня, 
11 липня, 23 серпня, 24 жовтня,
29 листопада 2019 року)

     Відповідно до статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в
Україні”, керуючись  статтею 23 Бюджетного  кодексу України,  на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р.   №1192-р  «Про
внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від
10 липня 2019 р., розпорядження голови Закарпатської ОДА   06.12.2019 року
№694  «Про перерозподіл обсягів субвенції», розпорядження голови Хустської
міської ради  06.12.2019 року №97/02-05  «Про перерозподіл субвенції у 2019
році» та за погодженням з постійною депутатською комісією з питань соціально-
економічного розвитку міста, планування бюджету та фінансів, сесія Хустської
міської ради  

                                              ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити зміни до обсягу на 2019 рік:
       доходів бюджету міста Хуст згідно з додатком 1 до цього рішення;
       видатків бюджету міста Хуст за головними розпорядниками коштів (у
межах змін обсягу доходів, загального обсягу видатків бюджету міста) згідно з
додатком 3.1 до цього рішення;
       профіциту за загальним фондом бюджету міста Хуст згідно з додатком 2 до
цього рішення;
       дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Хуст згідно з додатком 2 до
цього рішення;
       2. Затвердити зміни до додатку 3 рішення міської ради «Про бюджет міста
Хуст на 2019 рік» - «Розподіл видатків бюджету міста Хуст на 2019 рік» згідно з
додатком 3 до цього рішення.     
       3. Затвердити на 2019 рік зміни 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 4 до цього рішення.
      4. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету міста Хуст на реалізацію
місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 5  до цього рішення.
     5. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
      6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, планування бюджету
та фінансів (Чепка М.А.).

 

Міський голова                                                                         Володимир КАЩУК

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107

