
     

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

 від  14  січня  2016 року                                            № 1 

 

м.Знам`янка 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 25 грудня 2015 р.  

№ 56 «Про міський бюджет  

на 2016 рік» 

 

Відповідно до ст.76 Бюджетного кодексу України, керуючись ст.27 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, а також для приведення у відповідність 

міжбюджетних трансфертів та доходів і видатків міського бюджету відповідно до вимог 

Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік", Законів України від 24 

грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2016 році", від 24 грудня 2015 року № 914-VIII "Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України", від 24 грудня 2015 року № 918-VIII "Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку", 

виконавчий комітет міської ради 

                                                             В И Р І Ш И В : 

 

1. Заслухати та взяти до відома інформацію начальника фінансового управління 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради Т.А.Іваськів про проект рішення 

міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 25 грудня 2015 р. № 

56 «Про  міський бюджет на 2016 рік».  

     

2. Доручити начальнику фінансового управління виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради Т.А.Іваськів винести питання  про проект рішення міської ради «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 25 грудня 2015 р. № 56 «Про міський 

бюджет на 2015 рік» на розгляд сесії міської ради. 

 

3. Доручити відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради (нач. 

Грекова Т.А.) внести зміни та доповнення до Міської цільової комплексної 

програми розвитку закладів освіти міста на 2016-2018 роки. 

 

4. Передбачити кошти у міському бюджеті на харчування не пільгових категорій 

учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста та на пільговий проїзд 

автомобільним та залізничним транспортом пільгових категорій громадян. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови В.Г.Загородню. 

 

 

                      Міський голова                                                           С.Філіпенко     


