РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(

41 сесія)

РІШЕННЯ
« 10

» січня 2018 року

м. Рубіжне

№ 41/ 1

Про внесення змін до рішення
міської ради від 20.12.2017
№ 39/5 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Згідно змін до наказів Міністерства фінансів України від 20.09.2017
№ 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів» та від 14.01.2011 року № 11 «Про бюджетну
класифікацію», листа начальника управління охорони здоров’я Янко Н.І. від
09.01.2018 № 0125-11, на підставі рекомендацій постійної комісії міської ради з
питань економічного розвитку, бюджету та фінансів від «10 » січня 2018 року,
відповідно до ст. ст. 14, 22-24, 63, 64, 691, 71-77, 85, 89, 91, 96, 97, 101, 1032,
1034 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч.
1 ст. 59, ч. 1 ст. 61, ч. 7 ст. 64, ч. 2 ст. 66 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Рубіжанської міської ради від 20.12.2017
№ 39/5 «Про міський бюджет на 2018 рік» (далі – Рішення) наступні зміни:
1.1 Пункт 17 Рішення викласти в такій редакції:
«У разі внесення змін до програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів та надходження розподілу трансфертів з державного або
обласного бюджетів у міжсесійний період дозволити фінансовому управлінню
за погодженням з постійною комісією міської ради з питань економічного
розвитку, бюджету і фінансів здійснювати протягом 2018 року зміни до
Рішення в частині кодів програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів по трансфертам та розподіл таких трансфертів з
відповідним внесенням змін до доходної та видаткової частини місцевого
бюджету, з подальшим затвердженням на сесії міської ради.
1.2 Викласти додатки: № 1 «Доходи м. Рубіжне на 2018 рік», № 1.1 «Доходи
м. Рубіжне на 2019-2020 роки», № 2.1 «Фінансування міського бюджету м.
Рубіжне на 2019-2020 роки», № 3 «Розподіл видатків міського бюджету на
2018 рік за головними розпорядниками коштів», № 3.1 «Розподіл видатків
міського бюджету на 2019-2020 рік за головними розпорядниками коштів», № 5

«Міжбюджетні трансферти з місцевих/державного бюджетів міському бюджету
м. Рубіжне на 2018 рік», №7 «Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться
за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році», у новій редакції згідно з
додатками № 1, 1.1, 2.1, 3, 3.1, 5, 7 до цього рішення.
2. Забезпечення виконання цього рішення покласти на заступника
міського голови Абрамян Т.А. відповідно до повноважень, розподілу
функціональних обов’язків, посадових інструкцій, положень про відділи,
управління в межах компетенції у відповідності до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» з щоквартальним поданням Рубіжанською
міською радою в особі секретаря міської ради письмових звітів про хід та
результати виконання цього рішення з поданням до ради необхідних
пропозицій.
У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» (п. 5 ч. 3 ст. 50) секретарю Рубіжанської міської ради забезпечити
своєчасне доведення цього рішення до виконавців та організувати контроль за
його виконанням.
3. Фінансовому управлінню міської ради (Трушенко Н.К.) зазначені зміни
врахувати в роботі.
4. Загальному відділу (Дев’ятерикова Л.В.) це рішення розмістити на
офіційному сайті Рубіжанської міської ради.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова

С. І. Хортів

