
          

 

УКРАЇНА
     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

30 вересня  2019 року           м. Чернігів № 137-р

Про зміну обсягу субвенції з 
державного бюджету,
перерозподіл бюджетних 
призначень міського бюджету 
м. Чернігова на 2019 рік

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтями 13, 23, 78, 101  
Бюджетного кодексу України та пунктами 17, 19 рішення Чернігівської 
міської ради від 29 листопада 2018 року № 36/VII – 33 “Про міський бюджет 
на 2019 рік” зі змінами і доповненнями (№ 38/VII – 6, № 39/VII – 14, 
№ 40/VII – 8, № 41/VII – 10, № 42/VII – 15, № 43/VII – 8, № 44/VII – 17), на 
підставі розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації від 
20.09.2019 № 537 “Про розподіл субвенції”, на підставі звернень депутатів 
Чернігівської міської ради та головних розпорядників коштів міського 
бюджету м. Чернігова:

1. Внести зміни до показників дохідної та видаткової частин міського 
бюджету міста Чернігова на 2019 рік із внесенням відповідних змін до 
додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення Чернігівської міської ради від 29 листопада 
2018 року № 36/VII - 33 “Про міський бюджет на 2019 рік” зі змінами і 
доповненнями (№ 38/VII – 6, № 39/VII – 14, № 40/VII – 8, № 41/VII – 10, 
№ 42/VII – 15, № 43/VII – 8, № 44/VII – 17) згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6 до 
цього розпорядження з наступним урахуванням при внесенні змін до міського 
бюджету на поточний рік на черговій сесії міської ради.

2. Фінансовому управлінню Чернігівської міської ради (Лисенко О. Ю.) 
внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2019 рік з 
наступним затвердженням на черговій сесії міської ради. 

3. Деснянській районній у місті Чернігові раді (Грецький В. М.) внести 
відповідні зміни до показників бюджету району на 2019 рік.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків, фінансове управління Чернігівської міської ради (Лисенко О. Ю.) 
та постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, бюджету та 
фінансів (Тарасовець О. М.).

Міський голова        В. АТРОШЕНКО
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