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 12.10.2016 року.
Склад комісії 5 чол.
Присутні :
Голова постійної комісії – Мулярчук І.В.
Заступник голови комісії – Шапочук О.І.
Секретар комісії – Вітковська Ж.Г.
Члени комісії – Шимко О.В.
Запрошені:
Масненька І.В. – юрист міської ради.
Порядок денний:
1.Про внесення змін до бюджету Жорницької сільської ради на 2016 рік.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
2. Про внесення змін до бюджету Павлівської сільської ради на 2016 рік.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
3. Про внесення змін до бюджету Жаданівської сільської ради на 2016 рік.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
4. Про внесення змін до бюджету Василівської сільської ради на 2016 рік.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
5. Про внесення змін до бюджету Якубівської сільської ради на 2016 рік.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
1.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету Жорницької сільської ради на
2016 рік.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 4.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати міському голові видати розпорядження «Про
внесення змін до бюджету Жорницької сільської ради на 2016 рік» з
подальшим затвердження на сесії міської ради, а саме:
«З метою забезпечення діяльності установ, що фінансуються з бюджету
Жорницької сільської ради, відповідно до висновку сільської ради «Про вільний
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залишок бюджетних коштів на 01.01.2016 року, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету соціальноекономічного розвитку територіальної громади, керуючись рішенням 3 сесії
Іллінецької міської ради 8 скликання «Про надання Іллінецькому міському
голові права здійснювати перерозподіл доходів та видатків сільських бюджетів
Василівської,
Жаданівської, Жорницької, Красненьківської, Павлівської,
Хрінівської та Якубівської сільських рад до кінця бюджетного періоду 2016
року в міжсесійний період», п. 2, 12, 13, 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР,
ЗОБОВ`ЯЗУЮ:
1. Внести зміни до бюджету Жорницької сільської ради на 2016 рік,
затвердженого рішенням 3 сесії Жорницької сільської ради 7 скликання від 23
грудня 2015 року «Про сільський бюджет на 2016 рік», а саме:
1.1 По загальному фонду сільського бюджету
1.1.1. Зменшити видатки сільського бюджету на суму 4000,00 грн., в т.ч.
за КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 1000,00 грн., ,
КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1000,00 грн.
за КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл та селищ» на суму 1000,00 грн.
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 1000,00 грн.;
за КТКВК 160101 «Землеустрій» на суму 2000,00 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних) – 2000,00 грн.
1.1.2. Збільшити видатки сільського бюджету на суму 4000,00 грн.
за КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 1000,00 грн.,
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» 1000,00 грн.
за КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл та селищ» - 3000,00 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних) – 3000,00 грн.
1.2 По спеціальному фонду сільського бюджету
1.2.1. Збільшити видатки сільського бюджету за рахунок залишку, що
склався станом на 1 січня 2016 року на суму 123400,00 грн.
за КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл та селищ» - 120000,00 грн.
КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів –
120000,00 грн.
за КТКВК 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища» - 3400,00 грн.
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 3400,00 грн.
2. Про внесені зміни повідомити фінансове управління Іллінецької
райдержадміністрації та управління Державного казначейства».
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2.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету Павлівської сільської ради на
2016 рік.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 4.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати міському голові видати розпорядження «Про
внесення змін до бюджету Павлівської сільської ради на 2016 рік» з подальшим
затвердження на сесії міської ради, а саме:
«З метою забезпечення діяльності установ, що фінансуються з бюджету
Павлівської сільської ради, відповідно до висновку сільської ради «Про вільний
залишок бюджетних коштів на 01.01.2016 року, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету соціальноекономічного розвитку територіальної громади, керуючись рішенням 3 сесії
Іллінецької міської ради 8 скликання «Про надання Іллінецькому міському
голові права здійснювати перерозподіл доходів та видатків сільських бюджетів
Василівської,
Жаданівської, Жорницької, Красненьківської, Павлівської,
Хрінівської та Якубівської сільських рад до кінця бюджетного періоду 2016
року в міжсесійний період», п. 2, 12, 13, 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР,
ЗОБОВ`ЯЗУЮ:
1. Внести зміни до бюджету Павлівської сільської ради на 2016 рік,
затвердженого рішенням 4 сесії Павлівської сільської ради 7 скликання від 18
грудня 2015 року «Про сільський бюджет 2016 року», а саме:
1.1. Спрямувати залишок коштів спеціального фонду, що склався станом на
01.01.2016 року в сумі 30600,00 грн.
на КФК 200700 Інші природоохоронні заходи 30600,00 грн.
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 30600,00 грн.
2. Про внесені зміни повідомити фінансове управління Іллінецької
райдержадміністрації та управління Державного казначейства».
3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Жаданівської сільської ради на
2016 рік.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 4.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати міському голові видати розпорядження «Про
внесення змін до бюджету Жаданівської сільської ради на 2016 рік», а саме:
«З метою забезпечення діяльності установ, що фінансуються з бюджету
Жаданівської сільської ради, відповідно до висновку сільської ради «Про
вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2016 року, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету
соціально-економічного розвитку територіальної громади, керуючись рішенням
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3 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання «Про надання Іллінецькому
міському голові права здійснювати перерозподіл доходів та видатків сільських
бюджетів Василівської,
Жаданівської, Жорницької, Красненьківської,
Павлівської, Хрінівської та Якубівської сільських рад до кінця бюджетного
періоду 2016 року в міжсесійний період», п. 2, 12, 13, 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №
280/97-ВР,
ЗОБОВ`ЯЗУЮ:
1. Внести зміни до бюджету Жаданівської сільської ради на 2016 рік,
затвердженого рішенням 6 сесії Жаданівської сільської ради 7 скликання від 22
грудня 2015 року «Про сільський бюджет на 2016 рік», а саме:
1.1. По загальному фонду сільського бюджету
1.1.1. Збільшити доходи сільського бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 45000 грн за рахунок передачі коштів із районного бюджету,
як субвенції, до сільського бюджету для фінансування дошкільних навчальних
закладів і сільського клубу та відповідно
1.1.2. Збільшити видатки по загальному фонду бюджету у жовтні за:
- КТКВК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» на суму 40000,00 грн,
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання інвентар» в сумі 2000,00 грн,
КЕКВ 2273 «Оплата інших енергоносіїв» в сумі 38000,00 грн.
- КТКВК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу» в сумі 5000,00 грн, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання, інвентар» в сумі 4700,00 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 300,00 грн;
1.2. По спеціальному фонду сільського бюджету
1.2.1.Збільшити видатки спеціального фонду бюджету за рахунок
вільного залишку коштів станом на 01.01.2016 року відповідно:
- КТКВК 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища», КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання,
інвентар» в сумі 27200,00 грн. у жовтні місяці для фінансування сміттєвих
баків.
2. Про внесені зміни повідомити фінансове управління Іллінецької
райдержадміністрації та управління Державного казначейства.»
4.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету Василівської сільської ради на
2016 рік.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 4.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати міському голові видати розпорядження «Про
внесення змін до бюджету Василівської сільської ради на 2016 рік», а саме:
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«З метою забезпечення діяльності установ, що фінансуються з бюджету
Василівської сільської ради, відповідно до висновку сільської ради «Про
вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2016 року, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету
соціально-економічного розвитку територіальної громади, керуючись рішенням
3 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання «Про надання Іллінецькому
міському голові права здійснювати перерозподіл доходів та видатків сільських
бюджетів Василівської,
Жаданівської, Жорницької, Красненьківської,
Павлівської, Хрінівської та Якубівської сільських рад до кінця бюджетного
періоду 2016 року в міжсесійний період», п. 2, 12, 13, 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №
280/97-ВР,
ЗОБОВ`ЯЗУЮ:
1. Внести зміни до бюджету Василівської сільської ради на 2016 рік,
затвердженого рішенням 2 сесії Василівської сільської ради 7 скликання від 22
грудня 2015 року «Про сільський бюджет на 2016 рік», а саме:
1.1. Збільшити видатки сільського бюджету за рахунок залишку по
спеціальному фонду, що склався станом на 1 січня 2016 року на суму 3400,00
грн.
за КТКВК 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища» - 3400 грн.
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3400 грн.
2. Про внесені зміни повідомити фінансове управління Іллінецької
райдержадміністрації та управління Державного казначейства.»
5. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету Якубівської сільської ради на
2016 рік.
Інформує Масненька І.В. – юрист міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 4.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати міському голові видати розпорядження «Про
внесення змін до бюджету Якубівської сільської ради на 2016 рік», а саме:
«З метою забезпечення діяльності установ, що фінансуються з бюджету
Якубівської сільської ради, відповідно до висновку сільської ради «Про вільний
залишок бюджетних коштів на 01.01.2016 року, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету соціальноекономічного розвитку територіальної громади, керуючись рішенням 3 сесії
Іллінецької міської ради 8 скликання «Про надання Іллінецькому міському
голові права здійснювати перерозподіл доходів та видатків сільських бюджетів
Василівської,
Жаданівської, Жорницької, Красненьківської, Павлівської,
Хрінівської та Якубівської сільських рад до кінця бюджетного періоду 2016
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року в міжсесійний період», п. 2, 12, 13, 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР,
ЗОБОВ`ЯЗУЮ:
1. Внести зміни до бюджету Якубівської сільської ради на 2016 рік,
затвердженого рішенням 3 сесії Якубівської сільської ради 7 скликання від 21
грудня 2015 року « Про бюджет сільської ради на 2016 рік», а саме:
1.1 По загальному фонду сільського бюджету
1.1.1. Зменшити видатки сільського бюджету на суму 3387 грн. в т.ч.
за КТКВК 010116 « Органи місцевого самоврядування» 1700 грн.
КЕКВ 2250 на суму 1700 грн.
за КТКВК 250404 « Інші видатки» 1387 грн.
КЕКВ 2210 на суму 1387 грн.
за КТКВК 110204 «Палаци, будинки культури та інші заклади клубного
типу» 300 грн.
КЕКВ 2111 на суму 300 грн.
1.1.2. Збільшити видатки сільського бюджету на суму 3387 грн.
за КТКВК 010116 « Органи місцевого самоврядування» 1700 грн.
КЕКВ 2210 на суму 1700 грн.
за КТКВК 10203 « Благоустрій сіл» 1387 грн.
КЕКВ 2273 на суму 1387 грн.
за КТКВК 110204 «Палаци, будинки культури та інші заклади клубного
типу» 300 грн.
КЕКВ 2120 на суму 300 грн.
2. Про внесені зміни повідомити фінансове управління Іллінецької
райдержадміністрації та управління Державного казначейства.»

Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії

Мулярчук І.В.
Вітковська Ж.Г.
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