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                                                Україна    
    ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

              Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А
46 позачергова сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від  30 листопада 2018 р.                 м.Ніжин                          № 7-46/2018  

       Про внесення змін до
Кунашівського сільського 
бюджету на 2018 рік

      Відповідно до статей 25, 26, 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, керуючись Регламентом Ніжинської міської ради Чернігівської області, затвердженого  рішенням  Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІ скликання від 24 листопада 2015 року №1-2/2015 (із змінами), на виконання пункту 15 рішення міської  ради  VII скликання  № 6-34/2017 від  21 грудня 2017 р. «Про міський бюджет м. Ніжина на 2018 рік», розпорядження  Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 867-р "Деякі питання  розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», повідомлення Державної казначейської служби від 22.11.2018 № 81 "Про зміни  річного розпису  асигнувань Державного бюджету на 2018 рік", 
міська рада вирішила:

	Затвердити зміни міжбюджетних трансфертів - субвенцію з державного  бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, згідно  розпорядження  міського голови від 28 листопада 2018 року № 293 "Про внесення змін  до річного  та помісячного  розпису Кунашівського сільського бюджету на 2018 рік" в сумі  99 802,00 грн., КПКВ 7363                    "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих  територій", КЕКВ 3000.


Затвердити в межах Кунашівського сільського бюджету  співфінансування на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій ( 1% від суми  субвенції)  в розмірі 999,00 грн., КПКВ 7363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих  територій", КЕКВ 3000.


3. Координацію  виконання  рішення  покласти  на заступників  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

4.Фінансовому управлінню Ніжинської міської ради                      (Писаренко Л.В.) забезпечити оприлюднення цього рішення протягом п’яти  робочих днів з дня  його прийняття шляхом розміщення на офіційному веб – сайті Ніжинської міської ради.

5. Контроль за  виконанням  рішення  покласти  на постійну депутатську  комісію  з  питань  соціально-економічного розвитку міста, підприємницької діяльності, дерегуляції, фінансів та  бюджету (голова Мамедов В.Х.). 




 Міський голова                                                  А.В.Лінник




























Візують:

Секретар міської ради                 	   В.В.Салогуб

Староста  Кунашівського  
старостинського  округу                                                        Л.М. Пелехай 

Начальник фінансового                                                          Л.В.Писаренко
управління міської ради


Начальник  відділу юридично -                                              В.О. Лега 
кадрового забезпечення             

Голова постійної депутатської 	      В.Х.Мамедов              
комісії  з  питань  соціально – 
економічного розвитку міста, 
підприємницької діяльності, 
дерегуляції, фінансів та  бюджету  

Голова  постійної  депутатської                                              О.В. Щербак
комісії з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики,
законності, правопорядку,
антикорупційної політики, свободи слова
та зв’язків з громадськістю                                                  





