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VII СКЛИКАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  
Про  внесення  змін  до  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  

від  20.12.2018 року  Ns 515-32-VII «Про  районний  бюджет  
Киево-Святошинського  району  на  2019 рік» 

Відповідно  до  пункту  17 частини  1 статті  43 Закону  України  від  21.05.1997 року  
N 280/97-ВР  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» (з  наступними  змінами), пункту  5 
статті  23 та  пункту  7 статті  78 Бюджетного  кодексу  цкраїни, районна  рада  

вирішила : 

1. Внести  наступні  зміни  до  рішення  районної  ради  «Про  районний  бюджет  Киево- 
Святошинського  району  на  2019 рік» (з  урахуванням  пропозицій  за  підсумками  засідання  
постійної  комісії  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально - 
економічного  розвитку  та  інвестицій  від  03.06.2019 р.): 

1.1. Абзац  перший  пункту  1 рішення  викласти  у  наступній  редакції: 
«- доходи  районного  бюджету  у  сумі  2 134 468 727,00 гривень, у  тому  числі  доходи  

загального  фонду  районного  бюджету  - 2 114 310 627,00 гривень  та  доходи  спеціального  
фонду  районного  бюджету  - 20 158 100,00 грн., згідно  з  додатком  1 до  цього  рішення»; 

1.2. У  абзаці  другому  пункту  1 цифри  «2 240 469 228,90», «1 792 273 928,90», «448 195 
300,00» замінити  цифрами  «2 271 952 580,40», «1 796 877 928,90», «475 074 651,50»; 

1.3. Абзац  п'ятий  пункту  1 викласти  у  наступній  редакції: 

«- профіцит  за  загальним  фондом  районного  бюджету  у  сумі  356 898 198,10 гривень, 
кошти  що  передаються  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  (спеціального  
фонду) за  рахунок  залишку  коштів  загального  фонду  на  початок  року  у  сумі  88155 224,90 
гривень  згідно  з  додатком  2 до  цього  рішення»; 

1.4. Абзац  шостий  пункту  1 викласти  у  наступній  редакції: 

«- дефіцит  за  спеціальним  фондом  районного  бюджету  у  сумі  356 898 198,10 гривень, 
кошти  що  передаються  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  (спеціального  
фонду) за  рахунок  залишку  коштів  загального  фонду  на  початок  року  у  сумі  88 155 224,90 
гривень) згідно  з  додатком  2 до  цього  рішення»; 

1.5. У  пункті  5 рішення  цифри  «448 621 410,10» замінити  цифрами  «445 850 610,10». 

2. Внести  зміни  у  додатки  №  1, 2, 3, 5, 6, 7 до  рішення  районної  ради  «Про  районний  
бюджет  Киево-Святошинського  району  на  2019 рік», виклавши  їх  у  новій  редакції. 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  районної  ради  
з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально -економічного  
розвитку  та  інвестицій . 
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