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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ´ЯТА   СЕСІЯ

РІШЕННЯ  № 29/1

   ” 17 ” жовтня  2012  р.                                                                                          

   м. Кремінна                                              
                                                                                  
Про внесення змін до
 міського  бюджету 
 на  2012  рік
	
             З метою ефективного використання бюджетних коштів, проведення своєчасних платежів та виконання зобов’язань,  керуючись Законом України «Про Державний бюджет на 2012 рік», згідно  з  пунктом  8  статті 78   Бюджетного  кодексу  України, керуючись  ст.26 Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, міська  рада


В И Р І Ш И Л А:

	Внести зміни до додатку 1 « Доходи Кремінського міського бюджету на 2012 рік  рішення міської ради від 29 грудня 2011 року 18/11 « Про міський бюджет на 2012 рік» зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 22 лютого 2012 року 22/3, « Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік, зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 18 липня 2012 року 27/1, « Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік» та викласти зазначений додаток у новій редакції згідно з додатком,  цифри « 10128,225»,  « 7889,453», замінити відповідно цифрами « 10521,751», « 8282,979». 

    
          
          2. У пункті 2 рішення міської ради від 29 грудня 2011 року  18/11 „Про міський бюджет на 2012 рік ” зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 22 лютого 2012 року  22/3,  „Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік ”, від 28 березня 2012 року 23/3, „Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік ” від 25 квітня 2012 року 24/1, „Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік ”від 06 червня 2012 року 26/1 „Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік ”, від 18 липня 2012 року 27/1 „Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік ”, від 05 вересня 2012 року 28/1  „Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік ” цифри  «7903,713»,  « 10375,911» замінити відповідно цифрами «8297,239» «10769,436».







3. Внести зміни  до рішення міської ради від 29 грудня 2011 року  № 18/11 «Про міський бюджет на 2012 рік» та змінами, внесеними  рішенням міської ради від 22 лютого 2012 року  22/3 „Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік, від 28 березня 2012 року 23/3 „Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік, рішення міської ради від 25.04.2012 року №  24/1 „Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік, рішення міської ради від 06.06.2012 року №  26/1 „Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік, рішення міської ради від 18.07.2012 року №  27/1 „Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік, рішення міської ради від 05.09.2012 року №  28/1 „Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік   абзаці 2 пункту 6 цифри «275,369»,  «1576,662»  замінити відповідно цифрами «301,373», «1602,666»  

                 
            4. Внести зміни  до додатку 1 «Доходи Кремінського міського бюджету на 2012 рік», додатку 2 „Видатки Кремінського міського бюджету на 2012 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів”, додатку 3 «Ліміти споживання енергоносіїв у фізичних та вартісних показниках місцевого бюджету в 2012 році, додатку 4 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2012 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку», додатку 5 «Перелік державних та регіональних програм по Кремінському міському бюджету на 2012 рік», додатку 6 «Джерела фінансування міського бюджету на 2012 рік» рішення міської ради від 29 грудня 2011 року  № 18/11 «Про міський бюджет на 2012 рік» зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 22 лютого 2012 року  22/3 „Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік, від 28 березня 2012 року 23/3 „Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік, рішення міської ради від 25.04.2012 року №  24/1 „Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік, рішення міської ради від 06.06.2012 року №  26/1 „Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік,  рішення міської ради від 18.07.2012 року №  27/1 „Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік, ,  рішення міської ради від 05.09.2012 року №  28/1 „Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік та викласти зазначені додатки в новій редакції згідно з додатками 1,2,3,4,5,6.
         
               
             5. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

            6. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію Кремінської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.



Міський голова                                                     В.І.Гриценко





















Надати:
Фінансово-господарський відділ 
ФУ Кремінської РДА
УДКСУ у Кремінському районі


































Секретар міської ради                                                         Л.В.Колесніченко

Начальник   фінансово-
господарського відділу                                                       Л.П.Бєлікова

Юрисконсульт                                                                     С.В.Кубай  



