
                                                        

                                                                
                                                          УКРАЇНА

              НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я  
       

від   3 травня 2012р. №16/4                                                                            Проект 
 м.Нововолинськ

 Про внесення змін  до Порядку використання
 коштів резервного фонду міського бюджету,
 затвердженого  рішенням   міської  ради   від 
 27  жовтня 2005 року  №24/3.

                 
                     Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України та постанов  

Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 968 “ Питання Державної 
фінансової інспекції ” і  від 22 лютого 2012 року № 129 “ Про внесення змін до 
Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”,   міська   рада  

                                                    ВИРІШИЛА:
1. Внести  до Порядку використання коштів резервного фонду міського 

бюджету, затвердженого вищезазначеним  рішенням  такі  зміни :
1.1. Пункт 9 доповнити абзацом такого змісту: 

              "Умови повернення до міського бюджету коштів, виділених з резервного 
фонду міського бюджету, зокрема строки та поетапний графік, визначаються у 
договорі,  укладеному  між  головним  розпорядником  бюджетних  коштів  та 
розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня або їх одержувачем." 

1.2. У пункті 14 слова "і наслідків у разі не виділення коштів на
 такі заходи" виключити. 
                1.3. У пункті 15 слова ", а  також щодо оцінки наслідків у разі 

невиділення коштів на такі  заходи з  резервного фонду міського бюджету " 
виключити. 

                1.4. Підпункт „ а ” пункту 21 після слова „ видатків ” доповнити  
словами „ та кредитування ”.

                1.5. Пункт 23 після слів „ фінансовим управлінням ” доповнити  
словами „ , та копії договору про повернення до міського бюджету коштів, 
виділених з резервного фонду бюджету на умовах повернення, укладеного між 
головним  розпорядником  бюджетних  коштів  та  розпорядником  бюджетних 
коштів нижчого рівня або їх одержувачем ” .

                1.6. Пункт 25 після слів „ цього Порядку ”  доповнити словами „ , а у  
разі  виділення  коштів  резервного  фонду  міського  бюджету  на  умовах 
повернення - також інформацію про їх повернення до міського бюджету ”.

                  1.7. Пункт 27 після слів „ цільове використання ”  доповнити словами 
„ , крім випадків додаткового виділення коштів з резервного фонду міського 
бюджету  для  продовження  робіт  (заходів),  пов’язаних  з  ліквідацією 
надзвичайних ситуацій державного рівня та їх наслідків ”.



                  
            1.8. У пункті 28 слова  „ органи державної контрольно-ревізійної служби” 

замінити словом „ Держфінінспекція ”  у відповідному відмінку.
            1.9.  У тексті Порядку слова  „ управління Державного казначейства ”  в  

усіх  відмінках  замінити  словами  „  управління  Державної  казначейської 
служби України у м.Нововолинську  Волинської  області  ”  у   відповідному 
відмінку.

              
               2. Контроль  за  виконанням    даного   рішення    покласти  на   першого 

заступника міського  голови, секретаря  міської  ради   Рожелюка  В.Д..

                        
                 Міський голова В.Б.Сапожніков

     Бурочук 41220  
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