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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
03 грудня 2019 року
Борислав
№ 290



Про погодження змін в додатки  1,2,3,4,5,6 до рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом
Відповідно до п.а ч.1 статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 22 листопада 2019 року № 952/0/5-19 „Про перерозподіл субвенції з державного бюджету між місцевими бюджетами на 2019 рік”, беручи до уваги листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 28 листопада 2019 року №01-35/981, 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 1565462 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним фондом збільшити на суму 1741765 гривень, за спеціальним фондом зменшити на суму 176303 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в такій редакції:
„1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі 385162154 гривень 53 копійки, в тому числі обсяг доходів:
- загального фонду міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 352735545 гривень 53 копійки;
- спеціального фонду бюджету в сумі 32426609 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 26330809 гривень”.
1.2. У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 1565462 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 3009956 гривень, за спеціальним фондом зменшити   на суму 1444494 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
„1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 387233383 гривень 53 копійки, у тому числі обсяг видатків:
- за загальним фондом міського бюджету у сумі 339094136 гривень 53 копійки;
- за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 48139247 гривень, у тому числі видатки за бюджетом розвитку у сумі 41510447 гривень за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.”.


1.3. Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5, а саме:
„5. Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 1268191 гривень, джерелом покриття якого було визначено надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) субвенції з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва територіальних громад в сумі 1268191 гривень.”.
1.3. Додаток 2, що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік”,  читати у новій редакції, що додається (додаток 2).

2. Погодити зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів на 2019 рік згідно з додатком 4.

3. Погодити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об’єктами у 2019 році згідно з додатком 5.

4. Погодити зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році згідно з додатком 6.

5. Начальнику фінансового управління міської ради Ю.Петрів подати на затвердження міської ради погоджені зміни в додатки 1,2,3,4,5,6 до рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава  на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.

6. Вважати додатки 1-6 до цього рішення невід'ємною його частиною.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського, заступників міського голови С.Солоненко та Р.Гарасимів, відповідно до розподілу їх функціональних обов´язків.



Міський голова                                                                                   І.Яворський










