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УКРАЇНА
НІЖИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
                                                                         Р І Ш Е Н Н Я
                                        (     сесія  шостого  скликання )

Від    червня  2013 року

Про внесення змін до рішення
ХIII  сесії районної ради VI скликання 
від 27 грудня   2012 року
“Про районний бюджет на 2013  рік”


               Відповідно до п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись п.17 ч.1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада вирішила: 

              1. Внести зміни до рішення XIII сесії районної ради VI скликання від
27  грудня  2012 року „Про районний бюджет на 2013 рік ” зі змінами, внесеними рішенням XIV сесії VI скликання від 28 березня 2013 року, а саме:                                                                                                                                                                                                                                                                                              
               
               1.1. Пункти 1-5 викласти у новій редакції:

               1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 87476200 грн. 

                 Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 85727500 грн., спеціального фонду – 1748700  (додаток № 1).

                2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 88084101,40 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 85430183,20 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 2653918,20 грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.
             

               3.  Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 573446 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду)  ( додаток № 6 ).

             
                4. Установити дефіцит спеціального фонду  районного бюджету у сумі 573446 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду ) у сумі 573446 грн. ( додаток № 6).

                 5. Установити розмір внутрішнього фінансування районного бюджету за рахунок залишку коштів, що склався на 01.01.2013 р. в сумі 652901,40 грн. в тому числі по загальному фонду бюджету 321129,20 грн., по спеціальному фонду 331772,20 грн.

  6.Додатки № 1-8 до  рішення  XIІІ сесії   районної ради VI скликання від 27  грудня  2012 року „Про районний бюджет на 2013 рік” зі змінами викласти у новій редакції.

Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
           
              7. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету соціально-економічного розвитку району та комунальної власності . 




      Голова районної ради                                     О.В.Бузун
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