УКРАЇНА

НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 06 вересня 2012 року №19/2
м.Нововолинськ
Про внесення змін до рішення міської
ради від 30 грудня 2011 року №14/26
“ Про міський бюджет на 2012 рік ”
Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні ” та статей 52, 78 Бюджетного кодексу України,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до вищезазначеного рішення такі зміни :
1.1.У пункті 1:
а) в абзаці першому цифри цифри цифри „ 175 371,5”, „56 198,6”
та „439,1” замінити відповідно цифрами „ 175 399,1 ”, „55 929,1” та „442,9”
та доповнити його після слів „у сумі 442,9 тис.гривень,” словами „ і
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах, одержаної з селищного бюджету у сумі 43,3 тис.
гривень”;
б) в абзаці другому цифри „162 100,7” , „13 270,8” замінити
цифрами „161 835,0”, „13 564,1” .
1.2.У пункті 2 цифри „ 179 066,9 ”, „163 947,4” та „15 119,5”
замінити відповідно цифрами „ 179 094,5 ”, „163 681,7” та „15 412,8” .
1.3. У пункті 5 в абзаці четвертому цифри „63,7”замінити
цифрами „107,0”.
1.4.У пункті 9 цифри „50,0” замінити цифрами „40,0”.
1.5.У пункті 11 цифри „ 15 910,5” замінити цифрами „ 16 160,5 ”.
2. Внести зміни до додатків № 1,2,3,3-1,4,7,8 рішення міської ради
„Про міський бюджет на 2012 рік ” відповідно до додатків № 1,2,3,3-1,4,5,6
до цього рішення.
3. Фінансовому управлінню виконкому Нововолинської міської ради
внести відповідні зміни до розпису на 2012 рік та у бюджетні призначення
головних розпорядників коштів міського бюджету.
4. Головним розпорядникам коштів міського бюджету здійснити
уточнення бюджетних призначень підвідомчих установ на 2012 рік.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
першого заступника міського голови, секретаря міської ради Рожелюка
В.Д.
Міський голова
Бурочук 41220

В.Б.Сапожніков

