
ПРОЕКТ 

 

_____________________ сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

Рішення  
 

 

від  ___  грудня  2015 року                                                                                №______ 

 

м. Знам’янка 
 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 05 лютого 2015р. № 1626 

«Про міський бюджет на 2015 рік» 

 
 

         На підставі ст.55, 73, 76, 77, 101 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 05 лютого 2015 року  №1626 «Про 

міський бюджет на 2015 рік» з урахуванням змін, визначених рішеннями міської ради: від 

05 лютого 2015 року №1627 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05 лютого 

2015р. № 1626 «Про міський бюджет на 2015 рік»,  від 10.04.2015 року №1681 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 05 лютого 2015р. № 1626 «Про міський бюджет 

на 2015 рік», від 22.05.2015 року №1720 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05 

лютого 2015р. № 1626 «Про міський бюджет на 2015 рік», від 19.06.2015 року №1744 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 05 лютого 2015р. № 1626 «Про міський бюджет 

на 2015 рік», від 24.07.2015 року № 1765 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

05 лютого 2015р. № 1626 «Про міський бюджет на 2015 рік», від 21.08.2015 року № 1787 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 05 лютого 2015р. № 1626 «Про міський 

бюджет на 2015 рік», від 18.09.2015 року № 1813 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 05 лютого 2015р. № 1626 «Про міський бюджет на 2015 рік», від 29.09.2015 року 

№ 1832 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05 лютого 2015р. № 1626 «Про 

міський бюджет на 2015 рік», від 16.10.2015 року № 1834 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 05 лютого 2015р. № 1626 «Про міський бюджет на 2015 рік», від 

03.11.2015 року № 1857 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05 лютого 2015р. 

№ 1626 «Про міський бюджет на 2015 рік», від 26.11.2015 року № _____ «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 05 лютого 2015р. № 1626 «Про міський бюджет на 2015 

рік», а саме:           

здійснити перерозподіл доходів і видатків міського бюджету відповідно до 

фактичних надходжень та розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів; 

внести відповідні зміни до додатків 1, 3, 4, 6, 7 (додаються); 

викласти додаток 2  у новій редакції (додається). 

 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету та економічного розвитку міста.     

 

 

 

                        Міський голова                           _______________________                         


