
У К Р А Ї Н А
ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА

                                       Х  СЕСІЯ VІІ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1889

25.03.2020   м. Хуст

Про внесення змін до рішення міської 
ради від 16.12.2019 року №1768 «Про 
міський бюджет м.Хуст на 2020 рік»
(зі змінами від 10 лютого 2020 року)

      07204000000
     (код бюджету)       

     Відповідно до статті  26 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в
Україні”,  керуючись статтею 23 Бюджетного  кодексу України, Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. за №116-р «Про перерозподіл деяких
видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020
рік, розподіл та перерозподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам», рішення Закарпатської обласної ради від  18.03.2020 р. №1702 „Про
внесення  змін до рішення обласної  ради  від  20 грудня 2019 року №1629 „Про
обласний бюджет на 2020 рік”, рішення виконавчого комітету Хустської міської
ради від  06.03.2020 р. № 109 «Про внесення змін», рішення виконавчого комітету
Хустської  міської  ради  від   16.03.2020  р.  №149  «Про  виділення  коштів  з
резервного фонду міського бюджету», рішення виконавчого комітету Хустської
міської ради від  23.03.2020 р. №162 «Про виділення коштів з резервного фонду
міського  бюджету»   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 2020 рік:
доходів міського бюджету м. Хуст згідно з додатком 1 до цього рішення;

       видатків міського бюджету м. Хуст за головними розпорядниками коштів (у
межах зміни обсягу доходів, загального обсягу видатків міського бюджету) згідно
з додатком 3.1 до цього рішення;
      профіциту за загальним фондом міського бюджету  згідно з додатком 2 до
цього рішення.



        дефіциту за спеціальним фондом міського бюджету згідно з додатком 2 до
цього рішення.     

2.Затвердити зміни до додатку 3 рішення міської ради «Про міський бюджет
м. Хуст на 2020 рік» - «Розподіл видатків міського бюджету м. Хуст на 2020 рік»
згідно з додатком 3 до цього рішення.   
      3.  Затвердити на 2020 рік зміни до  міжбюджетних трансфертів  згідно з
додатком 4 до цього рішення.   
      4. Затвердити на 2020 рік зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на
здійснення  заходів  із  будівництва,  реконструкції,  реставрації  та  капітального
ремонту  об’єктів  виробничої,  комунальної  та  соціальної  інфраструктури  за
об’єктами, згідно з додатком 5 до цього рішення.
      5. Затвердити  зміни  до  розподілу  витрат  міського  бюджету  м.  Хуст  на
реалізацію місцевих  (регіональних)  програм  згідно  з  додатком 6  до  цього
рішення.  
    6. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  
    7. 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
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