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УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №1003

Від 17.12.2019р.
44 сесії
7 скликання






Про внесення змін до рішення 31 сесії міської ради 7 скликання від 20.12.2018р. №807 «Про затвердження бюджету міста на 2019 рік»

      Керуючись ст. 26 Закону України „Про  місцеве самоврядування в Україні”,  
ст. 78 Бюджетного кодексу України та п.3.9. наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 року №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»,-

міська рада ВИРІШИЛА:
                           
	Внести зміни до рішення 31 сесії міської ради 7 скликання від 20.12.2018р.                   

№807 «Про затвердження бюджету міста на 2019 рік», а саме:
	 збільшити спеціальний фонд бюджету міста по доходах на суму         

292131 грн., згідно з додатком 1;
1.2. збільшити спеціальний фонд бюджету міста по видатках на суму 292131 грн., згідно з додатком 3;
1.3. зменшити профіцит бюджету міста на суму 280 000 грн., в т.ч. 
       загального фонду бюджету міста на суму 280 000 грн., згідно з 
       додатком 2;
1.4. зменшити дефіцит спеціального фонду бюджету міста на суму 
       280 000 грн., згідно з додатком 2.
        Все решта залишити без змін.  
	Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради,  в.о. першого заступника міського голови Гоцуляка М.В. та на 

постійну комісію з питань бюджету, економіки, промисловості та 
комунальної власності (Рижикова В.І.).  
                  

              
                       Міський  голова                                                    П. Бровко
                




                                                                                          
                                                                                   Додаток 2
                                                                               до рішення 44 сесії 
                                                                              міської ради 7 скликання 
                                                                              від 17.12.20219 року № 1003


Фінансування бюджету на 2019 рік
                                                                                                                                       (грн.)	(грн.)
Код
Найменування згідно 
з класифікацією фінансування бюджету
Усього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд




усього
у тому
числі 
бюджет розвитку
1
2
3
4
5
6

Загальне фінансування




200000
Внутрішнє фінансування
0,00
280 000
- 280 000
- 280 000
208400
Кошти, що передаються із 
загального фонду бюджету до  бюджету розвитку (спеціального фонду)
0,00
280 000
- 280 000
- 280 000
600000
Фінансування за активними 
операціями
0,00
280 000
- 280 000
- 280 000
602400
Кошти, що передаються із 
загального фонду бюджету до  бюджету розвитку (спеціального фонду
0,00
280 000
- 280 000
- 280 000
 
                                


            Секретар міської ради                                                  М. Гоцуляк








ДОДАТКИ: додаток 1, додаток 2.

