
                                                                  
                                                                             УКРАЇНА

 ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА
                                     VIII   СЕСІЯ VII  СКЛИКАННЯ

                                    
                                    РІШЕННЯ № 1162
                             

   31.10.2018                                                                                 м. Хуст

Про внесення змін до рішень міської ради
від 22.12.2017 року №847 «Про міський 
бюджет м. Хуст на 2018 рік» (зі змінами 
від 27 лютого, 18 травня, 27 червня, 
27 липня, 20 вересня  2018 року) 

     Відповідно  до  статті  26  Закону  України  “  Про  місцеве  самоврядування   в
Україні”, керуючись  статтями 23,78   Бюджетного  кодексу України, розпорядження
голови  Закарпатської  ОДА  №663  від  12.10.2018  року  «Про  внесення  змін  до
обласного  бюджету  на  2018  рік»  та  за  погодженням  з  постійною  депутатською
комісією з питань соціально-економічного розвитку міста, планування бюджету та
фінансів, сесія міської ради  
                                                       в и р і ш и л а :

        1. Затвердити зміни до обсягу доходів  міського бюджету на 2018 рік, згідно з
додатком 1 до цього рішення.
        2. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету м. Хуст на 2018
рік за головними розпорядниками коштів (у межах змін обсягу доходів, загального
обсягу видатків міського бюджету), згідно з додатком 2 до цього рішення.
       3. Затвердити зміни до додатку 3 рішення міської ради «Про міський бюджет м.
Хуст на 2018 рік»  «Розподіл видатків міського бюджету на 2018 рік за головними
розпорядниками коштів»  згідно з додатком 3 до цього рішення.
      4.  Затвердити зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2018 рік
згідно з додатком 4 до цього рішення.  
      5.  Затвердити  зміни  до  Переліку  місцевих  (регіональних)  програм,  які
фінансуватимуться  за  рахунок  коштів  міського  бюджету  у  2018  році  згідно  з
додатком 5 до цього рішення.
      6. Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів,  які у 2018 році
будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком  6 до
цього рішення.
     7. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
      8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, планування бюджету та
фінансів (Чепка М.А.) .

  



МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                             В. КАЩУК
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