Україна
Мостиська міська рада
Мостиського району Львівської області
ІІ СЕСІЯ

VІІГО СКЛИКАННЯ

Рішення № 6
м. Мостиська

від

18.12.2015р

Про бюджет Мостиської міської ради
на 2016рік
Відповідно до статей 26,61 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статей 55, 69, 91 Бюджетного Кодексу України сесія Мостиської
міської ради ви рішила:

1. Визначити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2016 рік в
сумі 10755500,00.00 грн.
Обсяг
доходів загального фонду
бюджету визначити в сумі
7595000.00 грн., спеціального фонду бюджету 3160500,00.00 грн., у тому числі
бюджету розвитку 3070000.00грн.(додаток№1 )
2. Визначити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016рік в
сумі 10755500.00 грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету
в сумі 6282000.00 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 4473500.00
грн. (додаток №2,3)
3.Визначити профіцит загального фонду міського бюджету на 2016 рік
в сумі 1313000,00 грн використанням якого визначити передачу коштів
загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.
4. Визначити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 2016
рік в сумі 1313000,00 грн джерелом покриття якого визначити надходження
коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.
5. Затвердити джерела фінансування міського бюджету на 2016р в
сумі 50000,00грн.(додаток№4 )

6. Затвердити перелік об’єктів на 2016р(додаток№5), фінансування
яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку .
7.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних
показниках , виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань(додаток
№6)
8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
міського бюджету на 2016рік за їх економічною структурою:
 оплата праці;
 нарахування на заробітну плату;
 оплата енергоносіїв
 трансферти населенню.
9. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
місцевих програм в сумі 6466000,00 грн. (додаток №7)
10.Додатки № 17до цього рішення є невідємною частиною
11.Надати дозвіл міському голові в міжсесійний період здійснювати
перерозподіл бюджетних коштів по загальному та спеціальному фондах за
погодженням депутатської комісії з питань економіки та бюджету, фінансів
підприємництва, торгівлі та реалізації державної регуляторної політики з
наступним затвердженням на сесії міської ради.
.

Голова ради

С. Сторожук

