
                                                              Ìàëèé äåðæàâíèé ãåðá Óêðà¿íè

file_0.wmf


   УКРАЇНА
          МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
        ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

   Р І Ш Е Н Н Я  №187

        Від 19.07.2016 р.
9 сесії

7 скликання




Про внесення змін до рішення 4 сесії міської ради 7 скликання 
від 10.12.2015р. №47 «Про затвердження бюджету міста на 2016 рік»
           
Керуючись ст. 26 Закону  України „Про  місцеве  самоврядування в 
Україні”, ст.78 Бюджетного кодексу України, -

міська рада ВИРІШИЛА:
                           
  1. Внести зміни в рішення 4 сесії міської  ради 7 скликання від 10.12.2015р. № 47 «Про затвердження бюджету міста на 2016 рік », а саме:
Збільшити загальний фонд бюджету міста по доходах на суму 4485000 грн. згідно додатку №1. 
Збільшити загальний фонд бюджету міста по видатках на суму 1807000 грн..                             
Збільшити спеціальний фонд бюджету міста по видатках на суму 2678000 грн. згідно додатку №3;
          -  збільшити профіцит бюджету міста на суму 2678000 грн., 
             в т.ч. з загального фонду бюджету міста на суму 2678000 грн. згідно 
додатку №2;
          - збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету міста на суму 2678000 грн. 
згідно додатку № 2.
 2. Виділити кошти з бюджету міста на субвенцію з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів в сумі 405000 грн., в  т.ч. по загальному фонду в сумі 330000 грн., 
по спеціальному фонду в сумі 75000 грн., а саме, на фінансування:
    - Програми забезпечення діяльності Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області на 2016 – 2020 роки по загальному фонду в сумі 30000 грн., 
при умові прийняття даної Програми;
    - Комплексної програми розвитку і вдосконалення матеріально- технічної бази Могилів-Подільської об’єднаної державної податкової інспекції на 2014-2018 роки по спеціальному фонду в сумі 75000 грн.;
    - Програми сприяння діяльності органу державної казначейської служби 
України в казначейському обслуговуванню установ  бюджету м. Могилева -
Подільського на 2016 – 2018 роки по загальному фонду в сумі 50000 грн.;



    - Комплексної оборонно – правоохоронної програми профілактики злочинності в м. Могилеві-Подільському на 2016 – 2020 роки по загальному фонду в сумі 100000 грн.;
    - Комплексної оборонно – правоохоронної програми профілактики злочинності в м. Могилеві-Подільському на 2016 – 2020 роки по загальному фонду
(для Могилів-Подільського МРВ УСБУ у Вінницькій області) в сумі 50000 грн.;
  - Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Могилеві-Подільському на 2016 -2020 роки по загальному фонду в сумі 50000 грн.;
     -  Програми за 2014-2015 роки та затвердження Програми забезпечення 
протидії протиправній діяльності на державному кордоні в межах Могилів – 
Подільського контрольованого прикордонного району, розвиток та вдосконалення Могилів –Подільського прикордонного загону на 2016 – 2020 роки по 
загальному фонду в сумі  50000 грн.;    
3. Виділити кошти з бюджету міста обласному бюджету на придбання  
інсулінів для лікування хворих жителів міста на цукровий діабет в сумі
100000 грн.. 
Все решта залишити без змін.  
 	4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову  Бровка П.П. та постійну комісію з питань бюджету, економіки, промисловості та  комунальної власності (Рижикова  В.І.).  
                  
                          


   
            Міський голова                                                                   П. Бровко



Додатки: додаток 1, додаток 2, додаток 3.
                
                

