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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17 січня 2019 року
Борислав
№ 1



Про погодження змін в додатки 1,3 до рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним фондом 

Відповідно до п.а ч.1 статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження голови Львівської облдержадміністрації „Про розподіл субвенцій”, беручи до уваги рішення листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 14 січня 2019 року №01-35/38, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

	Погодити зміни до пп.1,2 п.1 рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік”, а саме:

	1.1) у підпункті 1 пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 1156400 гривень, у тому числі обсяг доходів за загальним фондом на суму 1156400 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в такій редакції:
„1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі 372452013 гривень, в тому числі обсяг доходів:
- загального фонду міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 345792860 гривень;
- спеціального фонду бюджету в сумі 26659153 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 23563353 гривень”;
1.2) у підпункті 2 пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 1156400 гривень, у тому числі видатків за загальним фондом збільшити на суму 1156400 гривень, згідно з додатком 2 і читати його в такій редакції:
„1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 372452013 гривень, у тому числі обсяг видатків:
- за загальним фондом міського бюджету в сумі 345792860 гривень;
- за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 26659153 гривень, у тому числі видатки за бюджетом розвитку в сумі 23563353 гривень за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.”.

2. Вважати додатки 1-2 до цього рішення невід'ємною його частиною.

3. Начальнику фінансового управління міської ради Ю.Петрів подати на затвердження міської ради погоджені зміни в додатки 1,3 до рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава  на 2019 рік” за загальним фондом.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови С.Солоненко та Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків.



Міський голова                                                                                   І.Р.Яворський



