УКРАЇНА
Першотравнева районна у місті Чернівці рада
Чернівецької області
ХХІ сесія YІ скликання
ІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
23.12.2013 № 125

м.Чернівці

Про внесення змін до рішення ХVII сесії районної у місті ради VI скликання
від 28.12.2012 року № 92 “Про бюджет району на 2013 рік”
Відповідно до ст. 14,72 та 78 Бюджетного кодексу України, ст.41 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, рішень 40 та 42 сесій міської
ради від 26.09.2013 та 28.11.2013 № 971“Про внесення змін до рішення міської ради VI скликання від 27.12.2012 р. №691 “Про міський бюджет на 2013 рік”,
спрямування залишків коштів міського бюджету, які утворилися станом на
01.01.2013 р.”, повідомлень фінансового управління міської ради від 01.10.2013
року № 409 та від 02.12.2013 року № 547 “Про зміни до помісячного розпису спеціального фонду міського бюджету на 2013 рік”, Першотравнева районна у місті
Чернівці рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення ХYII сесії районної у місті ради YI скликання від
28.12.2012 року № 92 “Про бюджет району на 2013 рік”, згідно з додатками 1, 2, 3,
3.1 :
1.1. Зменшити загальний обсяг доходної та видаткової частини спеціального
фонду бюджету району в сумі 15 160 грн., за результатами аналізу виконання кошторису цільового фонду соціального розвитку та благоустрою району на 2013
рік.
1.2. Спрямувати залишок коштів, який утворився станом на 01.01.2013 року
спеціального фонду бюджету району по цільовому фонду соціального розвитку та
благоустрою району, для проведення новорічних організаційних заходів району та
збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету району в сумі 4 000 грн..
1.3. Затвердити уточнений кошторис цільового фонду соціального розвитку та
благоустрою району на 2013 рік згідно додатку 4.
1.4. Внести зміни в склад видатків бюджету району кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм, згідно додатку 5.

2. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового управління Фальосу І.П.
3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на
офіційному веб-порталі районної у місті ради в мережі Інтернет.
4. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, економіки та фінансів.

Голова ради

В.Мельничук

