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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ  № 23/3


   ” 28 ”  березня 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:

	1.   ,У пункті 1 рішення  міської ради від 29 грудня 2011 року  18/11 „Про міський бюджет на 2012 рік” цифри  „9746,212”, „1856,759” замінити відповідно цифрами „9746,630”, „1857,177”.
   
2. У пункті 2 рішення міської ради від 29 грудня 2011 року  18/11 „Про міський бюджет на 2012 рік” цифри  „9746,212”, „7889,453”, „1856,759” замінити відповідно цифрами „9813,035 ”, „7903,713”, „1909,322”.

3. У додатку 1 до рішення сесії Кремінської міської ради від 29.12.2011  № 18/11   „Про міський бюджет на 2012 рік”  видалити код класифікації доходів (далі КДК) 11010100  «Податок з доходів фізичних осіб», додати код доходів 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що  сплачується  податковими агентами, із  доходів платника податку у вигляді заробітної плати», відповідно до наказу МФ №1813 від 29.12.2011 р. «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» згідно з додатком 1.

	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» рішення міської ради від 29 грудня 2011 року  № 18/11 «Про міський бюджет на 2012 рік» та викласти зазначені додатки в новій редакції згідно з додатками 1,2,3,4,5. 
         
5. Внести зміни  до п.2  рішення міської ради від 29 грудня 2011 року  18/11 „Про міський бюджет на 2012 рік”,  доповнивши його абзацем  такого змісту:
   „Установити дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 14,260 тис. грн., джерелом покриття якого  визначити використання вільного залишку бюджетних коштів.
Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 52,144 тис. грн., джерелом покриття якого визначити використання залишку коштів спеціального фонду  згідно з додатком 6”.   
      
	6. Пункт 13 рішення міської ради від 29 грудня 2011 року  18/11 „Про міський бюджет на 2012 рік” викласти в нові й редакції:
«Додатки №1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною».

7. 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  



