
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про внесення змін до рішення Києво-Святошинської районної ради 
від 30.12.2010 року № 36-03-VІ  «Про районний бюджет  

Києво-Святошинського району на 2011 рік» (з наступними змінами) 
 

           Відповідно  до  пункту  17  частини  1  статті  43 Закону України від 21.05.1997 року 
№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (з наступними змінами), частини 5, 6 
статті 23 та частини 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, додатків № 6, 7 до Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 
рік»  від  14.06.2011  року  № 3491-VІ,  рішення  сесії  обласної  ради  від  30.06.2011  року  
№ 110-07-VІ, районна рада 

в и р і ш и л а: 
 
          І. Внести наступні зміни до рішення районної ради від 30.12.2010 року № 36-03-VІ 
«Про районний бюджет Києво-Святошинського району на 2011 рік»:  
          1.1. Абзац перший пункту 1 рішення викласти у наступній редакції: 
           -  «Установити  загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 
420596,2 тис.грн., у тому числі  субвенції з Державного бюджету у сумі 212170,1 тис.грн.,   
кошти, що передаються з місцевих бюджетів до районного бюджету у сумі 27155,7 тис.грн., 
дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету 32555,3 тис.грн., інші 
субвенції 585,1 тис.грн., субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 
530,0 тис.грн.» ( додаток № 1).  
            1.2. У абзаці другому пункту 1 рішення цифри «384638,1», «5914,8» замінити 
цифрами «401316,3», «19279,9». 
            1.3. У абзаці першому пункту 2 рішення цифру «402941,4» замінити цифрою 
«432984,8». 
            1.4. У абзаці другому пункту 2 рішення цифри «359655,1», «43286,3» замінити 
цифрами «364333,4», «68651,4». 
           1.5. У пункті 3 рішення цифру «24983,0» замінити цифрою «36982,9». 
           1.6. У пункті 4 рішення цифру «37371,5» замінити цифрою «49371,5». 
           1.7. Пункт 7  доповнити  абзацом  наступного  змісту: - «Інші додаткові дотації» - 
807,8 тис.грн.». 
             2. Внести зміни у додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій 
редакції, що додається.  
          ІІ. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради 
з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного 
розвитку (голова комісії – Починков Д.О.). 

 

 

 

           Заступник голови ради                                       В.А. Костина 
 

м. Київ 
30 червня 2011 року 
№ 120-08-VІ    


