УКРАЇНА
ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дев’ятнадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
Від 11 серпня 2022 року № 755
смт. Великий Бичків
Про внесення змін до рішення 13-ї сесії
Великобичківської селищної ради
від 23.12.2021 р № 598 ІІ-е засідання
«Про бюджет Великобичківської
селищної ради на 2022 рік»
з внесеними змінами від 17.02.2022р. № 645,
від 15.03.2022р. №670, від 12.05.2022р. №649,
від 21.06.2022р. №705, рішення виконкому
№51 від 26.07.2022р.
07525000000
(код бюджету)
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 23,78 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 „Деякі питання формування
та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”, розпорядження
голови Закарпатської ОДА-начальника ОВА №407 від 02.08.2022 року «Про
внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік щодо розподілу додаткової
дотації з державного бюджету», наказу департаменту фінансів від 04.08.2022
№57, довідки про зміни до річного та помісячного розпису № 911 від
04.08.2022р.:сесія Великобичківської селищної ради,В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити зміни до обсягу доходів селищного бюджету на 2022 рік
згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Затвердити зміни до фінансування селищного бюджету на 2022 рік
згідно додатку 2 до цього рішення.

2.
3. Затвердити зміни до додатку 3 рішення Великобичківської селищної
ради «Про бюджет Великобичківської селищної ради на 2022 рік» – «Розподіл
видатків місцевого бюджету на 2022 рік» згідно з додатком 3 до цього рішення;
4. Затвердити зміни до розподілу видатків селищного бюджету на 2022
рік за головними розпорядниками коштів (перерозподілу у межах змін
загального обсягу видатків селищного бюджету, спрямування залишку коштів
селищного бюджету, що утворився на 01.01.2022 року згідно додатку 3.1 до
цього рішення.)
5. Затвердити зміни до розподілу витрат Великобичківського селищного
бюджету на реалізацію місцевих програм у 2022 рік згідно з додатком 4 до
цього рішення.
6. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з
додатком 5 до цього рішення.
7. Додатки № 1-5, 3.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
8. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного
розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та туризму ( Одарка
ЗЕЛЕНКО) .

Селищний голова

Олег БУРСА

