ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
№ 7/53-2404
16.08.2018
м. Лиман

Про внесення змін до рішення
міської ради від 22.12.2017
№ 7/40-1790 «Про бюджет об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік»
Згідно розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 року № 1653/5-17 «Про обласний
бюджет на 2018 рік»(зі змінами), керуючись Бюджетним кодексом України,
пунктом 23 частини другої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести наступні зміни до рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/40-1790
«Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» (із змінами,
внесеними рішенням міської ради від 30.01.2018 №7/41-1887, від 22.02.2018 №7/421933, від 15.03.2018 №7/44-1990, від 19.04.2018 №7/46-2078, від 17.05.2018 №7/472155, від 21.06.2018 №7/50-2226, від 19.07.2018 №7/52-2302):
1. У пункті 1 цифри «604943,7», «580254,7», «24689,0», «672360,4»,
«567551,0», «104809,4», «12703,7», «80120,4» замінити відповідно цифрами
«618542,7»,
«593799,5», «24743,2»,
«685959,4»,
«577588,6», «108370,8»,
«16210,9», «83627,6».
2. У пункті 2 цифри «567551,0», «104809,4» замінити відповідно цифрами
«577588,6», «108370,8».
3. Пункт 4 викласти у новій редакції:
«Затвердити міжбюджетні трансферти на 2018 рік:
- реверсна дотація 18418,8 тис.грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету 3346,9 тис.грн., з них
- обласному бюджету: на співфінансування надання фінансової підтримки
суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проектів -700,0 тис.грн., на
співфінансування заходів, які будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів
місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження – 2641,6 тис.грн., на
виготовлення посвідчень батькам багатодітної сім`ї та дитини з багатодітної сім`ї –
5,3 тис.грн.;
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- бюджету м.Краматорськ - 520,0 тис.грн. та бюджету м. Слов’янськ -350,0
тис.грн. для надання медичної допомоги населенню Лиманської об’єднаної
територіальної громади;
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів – 1206,0 тис.грн., з них
головному управлінню Служби безпеки України в Донецькій та Луганській
областях – 250,0 тис.грн., 21 державному пожежно-рятувальному загону Головного
управління ДСНС України у Донецькій області – 400,0 тис.грн., головному
управлінню національної поліції у Донецькій області – 300,0 тис.грн., Донецькому
обласному військовому комісаріату - 50,0 тис.грн., Слов`янській ОДПІ ГУ ДФС у
Донецькій області – 130, 0 тис.грн., головному територіальному управлінню
юстиції у Донецькій області - 76,0 тис.грн.».
4. У пункті 7 цифри «132582,1» замінити відповідно цифрами «136974,7».
5. Додатки 1, 2, 3, 4 викласти в новій редакції (додаються).
Міський голова

П.Ф.Цимідан

