П Р О Т О К О Л
засідання постійної комісії з питань планування фінансів
і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної
громади Іллінецької міської ради 7 скликання
від 06.04.2016 року.
Склад комісії 5 чол.
Присутні :
Голова постійної комісії – Кесарчук М.І.
Заступник голови комісії – Шапочук О.І.
Секретар комісії - Вітковська Ж.Г.
Члени комісії – Михайловський В.Б.
Запрошені:
Секретар міської ради – Чигрин Н.А.,
Начальник фінансово – економічного відділу міської ради Івашківська Т.М.
Порядок денний:

Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Інформує Івашківська Т.М. – начальник фінансово - економічного
відділу міської ради.
СЛУХАЛИ : Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.

Інформує Івашківська Т.М. – начальник фінансово - економічного
відділу міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 4.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати міському голові видати розпорядження «Про

внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» з подальшим затвердження на
сесії міської ради, а саме:
«З метою забезпечення діяльності установ, що фінансуються з бюджету
міської ради, керуючись п. 2, 12, 13, 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п.9 рішення 3 сесії 7
скликання «Про міський бюджет на 2016 рік» та враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету соціальноекономічного розвитку територіальної громади:
1. Внести зміни до кошторису Іллінецької міської ради на 2016 рік, а
саме уточненого помісячного розпису загального та спеціального фонду

місцевого бюджету на 2016 рік за рахунок
економічної класифікації видатків, а саме :

перерозподілу коштів з кодів

1.1 зменшити видатки за КТКВК 250380 «Інші субвенції», КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» виділення
субвенції районному бюджету на фінансування КЗ «Центр первинної медикосанітарної допомоги Іллінецької районної ради» на загальну суму 25000,0 грн,
для оплати витрат з капітального ремонту приміщення фельдшерськоакушерського пункту с. Борисівка;
1.2 Збільшити видатки по спеціальному фонду за КТКВК 250380 «Інші
субвенції», КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління
інших рівнів» в сумі 25000,0 грн., в квітні місяці для передачі субвенції
районному бюджету на фінансування КЗ «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Іллінецької районної ради» на загальну суму 25000,0 грн, для оплати
витрат з капітального ремонту приміщення фельдшерсько-акушерського пункту
с. Борисівка;
2. Збільшити профіцит загального фонду бюджету на суму 25000,0 грн,
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд).
3. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку на суму
25000,0 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
4. Про внесені зміни повідомити фінансове управління Іллінецької
райдержадміністрації та відділення Державного казначейства .»

Голова постійної комісії

Кесарчук М.І.

Секретар постійної комісії

Вітковська Ж.Г.

