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УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

сьоме демократичне скликання 
(чотирнадцята сесія) 

        
РІШЕННЯ 

 
від  1 червня  2017 року  № 294-ХІV/17      
м. Коломия 
 
Про внесення змін   
до районного бюджету 
на 2017 рік 
  

 Керуючись Бюджетним кодексом України, п.17, 20 рішення 
Коломийської районної ради від 10 січня 2017 року № 347-ХІ/17 «Про 
внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2016 року №236-Х/2016 
«Про районний бюджет на 2017 рік», враховуючи протоколи постійної комісії 
районної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 30 березня 2017 
року №49, від 10 квітня 2017 року №50,  від 25 квітня 2017 року №51,  від 18 
травня 2017 року  №52, від 1 червня 2017 року №53  районна рада    

вирішила: 

1. Збільшити за підсумками І кварталу 2017 року дохідну частину  
загального фонду районного бюджету на суму 1550000 гривень згідно з 
додатком 1. 

2. Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету  
на суму 1550000 гривень згідно з додатком 2.   

При цьому, здійснити передачу коштів із загального фонду районного 
бюджету до спеціального фонду районного бюджету (бюджет розвитку) на 
суму  200000 гривень. 

3. Затвердити протоколи постійної комісії районної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків від 30 березня 2017 року №49,  від 10 квітня  
2017 року №50, від 25 квітня 2017 року №51, від 18 травня 2017 року №52, від 
1 червня 2017 року №53  та спільні розпорядження  райдержадміністрації та 
районної ради  від  31 березня 2017 року №147/41-р, від 5 травня 2017 року 
№207/48-р  «Про використання коштів, передбачених цільовою Програмою 
фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення в 
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Коломийському районі»,  від 18 травня 2017 року № 225/53-р, від 30 травня 
2017 року №241/56-р  «Про спрямування  вільних залишків бюджетних коштів 
районного бюджету», розпорядження райдержадміністрації від 10 квітня  2017 
року №169, від 26 квітня 2017 року №193, від 11 травня 2017 року №210, від 
18 травня 2017 року  №223, від 26 травня  2017 року №232 «Про уточнення 
районного бюджету на  2017 рік», від 18 травня 2017 року №224 «Про 
розподіл залишку коштів освітньої субвенції».   

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань бюджету, фінансів та податків (Р. Костюк).   

 
 
 
 
 
 
Голова районної ради                                                       Роман Дячук 


