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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ
РІШЕННЯ  № 36/2

“  19  ” червня  2013 р.                                                                                          м. Кремінна
     Про внесення змін до   міського бюджету 
    на 2013 рік
З метою ефективного використання бюджетних коштів, проведення своєчасних платежів та виконання зобов’язань, керуючись Законом України « Про державний бюджет  на 2013 рік», згідно з пунктом 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. У пункті 2 рішення сесії  міської ради від 28 грудня 2012 року 32/2  « Про міський бюджет на 2013 рік» та змінами, внесеними рішенням міської ради від 05 лютого 2013 року 33/3 « Про внесення змін до міського бюджету  на 2013 рік, та  змінами внесеними рішенням міської ради від 20 березня 2013 року 34/16  « Про внесення змін до міського бюджету  на 2013 рік, та  змінами внесеними рішенням міської ради від 24 квітня 2013 року 35/3  « Про внесення змін до міського бюджету  на 2013 рік    цифри «4587,229» «14397,229»  замінити відповідно цифрами  « 4587,229» «14399,283»
2.  Внести зміни до рішення міської ради від 28 грудня 2012 року 32/2 
« Про міський бюджет на 2013 рік»  та змінами,  внесеними рішенням міської ради від 05 лютого 2013 року 33/3 «Про внесення змін до міського бюджету на 2013 рік, та  змінами внесеними рішенням міської ради від 20 березня 2013 року 34/16  « Про внесення змін до міського бюджету  на 2013 рік , та  змінами внесеними рішенням міської ради від 24 квітня 2013 року 35/3  « Про внесення змін до міського бюджету  на 2013 рік в  абзаці  3 пункту 3 цифри « 48,948», «1456,733», « 1224,439», « 1505,681»   замінити відповідно цифрами 
« 50,948», « 1556,615», « 1321,874», « 1607,563» згідно з додатком 7»
3. Внести зміни до рішення міської ради від 28 грудня 2012 року 32/2  та  змінами внесеними рішенням міської ради від 20 березня 2013 року 34/16 « Про внесення змін до міського бюджету на 2013 рік», та  змінами внесеними рішенням міської ради від 24 квітня 2013 року 35/3  « Про внесення змін до міського бюджету  на 2013 рік пункт 7 цифри « 547,9» « 2278,4» замінити відповідно цифрами « 558,286» « 2288,786»
4.  Внести зміни до додатків 2,3,5,6,7, та  додатки 1,2,3,4,5,6,7 викласти в наступній редакції згідно рішення сесії. 
        5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та  фінансів.

Міський голова                                                         В.І.Гриценко

