ПРОЕКТ
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІІ сесія VІI демократичного скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від “__” березня 2018 року
Про

затвердження

районного

бюджету

№ ______

м. Стрий

уточненого
Стрийського

району та звіт про його виконання
за 2017 рік
Заслухавши

та

обговоривши

доповідь

начальника

фінансового

управління Стрийської районної державної адміністрації Н. Меленик та
співдоповідь голови постійної комісії з питань економіки, бюджету і фінансів
В. Думи "Про затвердження уточненого районного бюджету Стрийського
району та звіт про його виконання за 2017 рік", відповідно до пункту 4 статті
80 Бюджетного кодексу України та, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Стрийська районна
рада
в и р і ш и л а:
1. Доповідь начальника фінансового управління Стрийської районної
державної адміністрації Н. Меленик та співдоповідь голови постійної комісії з
питань економіки, бюджету і фінансів В. Думи "Про затвердження уточненого
районного бюджету Стрийського району та звіт про його виконання за
2017 рік" прийняти до відома.
2. Затвердити загальний обсяг доходів уточненого районного бюджету за
2017 рік в сумі 535674,6 тис.гривень, в тому числі обсяг освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 86292,0 тис.гривень, обсяг
медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 41590,0
тис.гривень, обсяг субвенцій на здійснення державних програм соціального
захисту населення в сумі 191732,9 тис.гривень, обсяг додаткової дотації з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров»я в сумі 32792,0 тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду уточненого бюджету затвердити в сумі
524281,6

тис.гривень,

обсяг

уточненого

спеціального

фонду

в

сумі

11393,0 тис.гривень. (додаток 1).
3. Затвердити загальний обсяг видатків уточненого районного бюджету
за 2017 рік в сумі 553048,6 тис.гривень, в тому числі обсяг видатків загального
фонду уточненого бюджету в сумі 501545,5 тис.гривень, та видатків
спеціального фонду уточненого бюджету 51503,1 тис.гривень за відомчою
класифікацією бюджету (додаток 2).
4. Затвердити джерела фінансування районного бюджету, згідно з
додатком 3.
5. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік
(додатки 4, 5) в обсягах:
5.1. Обсяг доходів загального фонду районного бюджету в сумі
526267,4 тис.гривень.
5.2. Обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету в сумі
9853,2 тис.гривень.
5.3.

Обсяг

видатків

загального

фонду

районного

бюджету

в

сумі 495127,3 тис.гривень.
5.4. Обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету в
сумі 48543,7 тис.гривень.
6. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань
економіки, бюджету і фінансів /В. Дума/.

Голова районної ради

Роман Козак

