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 8 скликання
від 26.09.2016 року.
Склад комісії 5 чол.
Присутні :
Голова постійної комісії – Мулярчук І.В.
Заступник голови комісії – Шапочук О.І.
Члени комісії – Шимко О.В.
Запрошені:
Секретар міської ради – Чигрин Н.А.,
Начальник фінансово – економічного відділу міської ради Івашківська Т.М.
Юрист міської ради – Масненька І.В.
Порядок денний:
1. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Інформує Івашківська Т.М. – начальник фінансово - економічного
відділу міської ради.
2. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Інформує Івашківська Т.М. – начальник фінансово - економічного
відділу міської ради.
1.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 – 3.
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:
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1. Внести зміни до кошторису Іллінецької міської ради на 2016 рік, а
саме уточненого помісячного розпису місцевого бюджету на 2016 рік, а саме :
1.1 По загальному фонду міського бюджету:
1.1.1. Збільшити доходи міського бюджету по загальному фонду за кодом
надходжень 41035000 на суму 223193,0 грн за рахунок передачі коштів із
районного бюджету, як субвенції, до міського бюджету у вересні місяці для
фінансування дошкільних навчальних закладів та відповідно:
1.1.2. Збільшити видатки по загальному фонду бюджету у вересні за:
- КТКВК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» на суму 223193,0 грн, в
тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 183607,0 грн, КЕКВ 2120
«Нарахування на заробітну плату» в сумі 16393,0 грн, КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» на суму 23193,0 гривень.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету
1.2.1. Збільшити доходи міського бюджету за кодом надходжень
41035000 «Інші субвенції» на суму 49403,55 грн за рахунок передачі коштів із
районного бюджету, як субвенції, до міського бюджету для фінансування
переможця 13-го обласного Конкурсу проектів розвитку територіальних громад
для реалізації проекту «Європейська площа» на суму 49403,55 грн,
1.2.2.Збільшити видатки спеціального фонду бюджету
- КТКВК 150101 «Капітальні вкладення», КЕКВ 3142 «Реконструкція та
реставрація інших об»єктів» в сумі 49403,55 грн для проведення реконструкції
центральної площі міста на розі вулиць Європейська та Соборна (площа
Європейська) в м. Іллінці.»
2.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 – 3.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради внести зміни до міського
бюджету 2016 року, а саме:
«
1.1. По загальному фонду бюджету
1.1.1. Збільшити дохідну частину бюджету на загальну суму 100000,0 грн,
а саме Код доходів:
18010500 Земельний податок з юридичних осіб – 50000,0 грн;
18010600 Орендна плата з юридичних осіб – 50000,0 грн;
1.1.2. Збільшити видатки загального фонду бюджету за:
- КТКВК 090412 «Інші видатки» КЕКВ 2730 «Інші виплати» на суму
20000,0 грн, для надання матеріальної допомоги на лікування громадян;
- КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ», КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» на суму 10000,0 грн;
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- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 40000,0 грн для
придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярських товарів та миючих
засобів, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 20000,0 грн
для оплати послуг, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 10000,0 грн
для оплати спожитої електроенергії;
1.1.3. Зменшити видатки загального фонду за:
- КТКВК 070101 «Дошкільні навчальні заклади», КЕКВ 2273 «Оплата
електроенергії» в сумі 10000,0 грн та відповідно збільшити видатки за КЕКВ
2274 «Оплата природного газу» на суму 10000,0 гривень.
1.2. По спеціальному фонду бюджету
1.2.1. Збільшити дохідну частину спеціального фонду бюджету по коду
доходів 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади» на суму 28000,0 грн;
Збільшити видатки спеціального фонду бюджету за:
- КТКВК 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі
28000,0 грн для фінансування міських програм;
1.2.2. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету за:
- КТКВК 150101 «Капітальні вкладення», за КЕКВ 3132 «Капітальний
ремонт інших об’єктів» на суму 120000,0 грн для проведення робіт по
встановленню пам`ятного знаку Меморіального комплексу Героям АТО «Герої
не вмирають» та відповідно
Збільшити видатки спеціального фонду бюджету за:
- КТКВК 150101 «Капітальні вкладення», КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 120000,0 грн
для придбання пам’ятного знаку Меморіального комплексу Героям АТО «Герої
не вмирають».
2. Затвердити зміни до рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 17
грудня 2015 року «Про міський бюджет на 2016 рік», внесені
розпорядженням міського голови за погодженням з постійною комісією міської
ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку
територіальної громади в міжсесійний період, а саме:
- від 26.09.2016 № 57-02.2 «Про внесення змін до бюджету Жаданівської
сільської ради на 2016 рік»;
- від 26.09.2016 № 58-02.2 «Про внесення змін до міського бюджету на
2016 рік»;
- від 26.09.2016 № 59-02.2 «Про внесення змін до бюджету Жорницької
сільської ради на 2016 рік»;
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- від 26.09.2016 № 60-02.2 «Про внесення змін до бюджету Павлівської
сільської ради на 2016 рік».
3. Доручити фінансово-економічному відділу Іллінецької міської ради
внести відповідні зміни до міського бюджету та поновити фінансові
зобов’язання.»

Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії

Мулярчук І.В.
Вітковська Ж.Г.
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