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 01.12.2016 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 – Волянський А.Г.
Запрошені: Івашківська Т.М. – начальник фінансово-економічного
відділу міської ради.
Порядок денний:
1. Про внесення змін до міського та сільських бюджетів на 2016 рік.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного
відділу міської ради.
2. Про внесення змін до бюджету Жаданівської сільської ради на 2016
рік.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
3. Про внесення змін до бюджету Хрінівської сільської ради на 2016 рік.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
4. Про внесення змін до бюджету Василівської сільської ради на 2016 рік.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
5. Про внесення змін до бюджету Красненьківської сільської ради на 2016
рік.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
6. Про внесення змін до бюджету Якубівської сільської ради на 2016 рік.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
7. Про внесення змін до бюджету Павлівської сільської ради на 2016 рік.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
8. Про внесення змін до бюджету Жорницької сільської ради на 2016 рік.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
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1.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до міського та сільських бюджетів 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 сесії міської ради проголосувати за даний проект
рішення, а саме: «1. Внести зміни до міського бюджету на 2016 рік , а саме :
1.1. По загальному фонду бюджету
1.1.1. Збільшити дохідну частину бюджету на загальну суму 480000,0 грн,
а саме Код доходів:
14040000 Акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 100000,0 грн;
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб – 220000,0 грн;
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб – 100000,0 грн;
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 10000,0 грн;
22012500 « Плата за надання інших адміністративних послуг» - 30000,0
грн;
22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» - 20000,0 грн;
1.1.2. Збільшити видатки загального фонду бюджету за:
- КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ», КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на
суму
300000,0 грн;
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 50000,0 грн для
придбання офісних меблів, канцелярських товарів та підписки журналів та
газет, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 30000,0 грн;
1.1.3. Зменшити видатки загального фонду бюджету за:
- КТКВК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» на загальну суму
45000,0 грн, в тому числі за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму
5000,0 грн., КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 40000,0 грн;
1.1.4. Збільшити видатки загального фонду бюджету за:
- КТКВК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» на загальну суму 45000,0
грн, в тому числі за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
на суму 20000,0 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму
25000,0 грн;
1.2. По спеціальному фонду бюджету
1.2.1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету за:
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- КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3132 «Капітальний
ремонт інших об’єктів» на суму 100000,0 грн для оплати проведення
капітальних робіт по ремонту тротуару по вул. Соборній;
1.3 Збільшити профіцит загального фонду бюджету на суму 100000,0 грн,
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку ( спеціальний фонд );
1.4 Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку на суму
100000,0 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду ).
2. Затвердити зміни до рішень 3 сесії міської ради 7 скликання від 17
грудня 2015 року «Про міський бюджет на 2016 рік», 3 сесії Жорницької
сільської ради 7 скликання від 23 грудня 2015 року «Про сільський бюджет на
2016 рік», 2 сесії Василівської сільської ради 7 скликання від 22 грудня 2015
року «Про сільський 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 23.02.2016 № 3 «Про виділення коштів для відзначення ювілейної
дати Волобуєва Бориса Васильовича;
- від 10.03.2016 № 9 «Про виділення коштів для відзначення 202-річчя з
дня народження Т.Г. Шевченко;
- від 16.03.2016 № 11 «Про виділення коштів з нагоди відзначення 72-ої
річниці Іллінеччини від нацистських загарбників»;
- від 16.03.2016 № 12 «Про виділення коштів для відзначення ювілейної
дати Пачіски Федора Григоровича»;
- від 27.04.2016 № 21 «Про передачу спортивного інвентаря громадським
організаціям відповідно до міської програми розвитку спорту на 2016-2017
роки»;
- від 27.04.2016 № 22 «Про передачу запчастин та паливно-мастильних
матеріалів відповідно до міської програми підтримки воїнів АТО на 2016-2017
роки»;
- від 05.05.2016 № 26 «Про виділення винагороди боксеру ГО спортивний
клуб «Атлант» Сівашу О.Ю.;
- від 05.05.2016 № 27 «Про виділення матеріальної допомоги інвалідам
Великої Вітчизняної війни»;
від 10.05.2016 № 30 «Про виділення винагороди зразковому
хореографічному колективу «Фантазія»;
- від 14.06.2016 № 38 «Про виділення винагороди працівнмкам галузі
охорони здоров»я, які нагороджені грамотою Іллінецької міської ради з нагоди
Дня медичного працівника»;
- від 08.08.2016 № 49 «Про виділення винагороди Білокуру Вадиму
Олеговичу»;
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- від 09.09.2016 № 54 «Про передачу кубків, медалей, грамот ГО
спортивний клуб «Атлант»;
- від 27.09.2016 № 63 «Про передачу продуктів харчування воїнам АТО»;
- від 27.09.2016 № 65 «Про передачу спортивного інвентаря громадським
організаціям відповідно до міської програми розвитку спорту на 2016-2017 рік;
- від 29.11.2016 № 110 «Про виділення винагороди хореографічному
гуртку-студії танцю «Sun Life» ;
- від 19.10.2016 № 75-02.2 «Про внесення змін до бюджету Якубівської
сільської ради на 2016 рік»;
- від 04.11.2016 № 85-02.2
«Про внесення змін до бюджету
Жаданівської сільської ради на 2016 рік»;
- від 04.11.2016 № 88-02.2 «Про внесення змін до бюджету Павлівської
сільської ради на 2016 рік»;
- від 04.11.2016 № 89-02.2 «Про внесення змін до бюджету Якубівської
сільської ради на 2016 рік»;
- від 22.11.2016 № 92-02.2 «Про внесення змін до міського бюджету на
2016 рік»;
- від 22.11.2016 № 93-02.2 «Про внесення змін до бюджету Якубівської
сільської ради на 2016 рік»;
- від 22.11.2016 № 94-02.2
«Про внесення змін до бюджету
Жаданівської сільської ради на 2016 рік»;
- від 22.11.2016
№ 95-02.2
«Про внесення змін до бюджету
Красненьківської сільської ради на 2016 рік»;
- від 22.11.2016 № 96-02.2 «Про внесення змін до бюджету Василівської
сільської ради на 2016 рік».
2.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету Жаданівської сільської ради 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 сесії міської ради проголосувати за даний проект
рішення, а саме: «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 дохідну частину сільського бюджету на загальну суму 50000
грн., Код доходів:
18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - 50000 грн,
1.1.2. Збільшити видатки загального фонду сільського бюджету за:
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- КТКВК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» на суму 6500 грн. для придбання новорічних
подарунків;
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на загальну суму
18100 грн, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму
15100 грн. для придбання бензопили, бензокоси та принтера, КЕКВ 2240
«Оплата послуг, крім комунальних» на суму 3000 грн. на КП «Трудовий архів»
для зберігання документів.
- КТКВК 100203 «Благоустій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2240 «Оплата
послуг, крім комунальних» на суму 6000 грн. виготовлення документації (для
освітлення вулиці).
- КТКВК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ
2730 «Інші виплати населенню» на суму 10000 грн. для фінансування
матеріальної допомоги жителям сіл Сорока та Жадани.
1.2. По спеціальному фонду сільського бюджету
1.2.1. Збільшити видатки сільського бюджету за:
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму
9400 грн. на комп’ютерний комплекс.»
3.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету Хрінівської сільської ради 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 сесії міської ради проголосувати за даний проект
рішення, а саме: «1. Внести зміни до бюджету Хрінівської сільської ради на
2016 рік, затвердженого рішенням 4 сесії Хрінівської сільської ради 7
скликання від 22 грудня 2015 року « Про сільський бюджет на 2016 рік та
затвердження звіту про виконання сільського бюджету за 2015 рік» а саме:
1.1 По загальному фонду сільського бюджету
1.1.1. Збільшити дохідну частину сільського бюджету на загальну суму
40 000,00 грн., а саме Код доходів:
14040400 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів - 7000,00 грн.
18010600 Орендна плата з юридичних осіб - 10100,00 грн.
18010900 Орендна плата з фізичних осіб - 8 700,00 грн.
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків - 14200,00 грн.
1.1.2. Збільшити видатки сільського бюджету на загальну суму 30500,00 грн. в
т.ч. за:
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- КТКВК 010116 « Органи місцевого самоврядування» 22 000 грн. КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на загальну суму 16 000
грн.
придбання принтера – 5050,00, мебельної фурнітури – 2300,00,
господарчих товарів – 3400,00,
періодичних видань – 500,00,
електролічильника і комплектуючих – 3000,00, канцелярських товарів – 1750,00
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на загальну суму 6 000 грн. 2500,00
послуги трудового архіву, - 3000,00 послуги по демонтажу та встановлення
лічильника, -500,00 послуги по заправці картриджа.
- КТКВК 250380 «Інші субвенції» 2100,00 грн. КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 2100,00 грн.
- 2100,00 передплата періодичних видань.
- КТКВК 170703 « Видатки на утримання доріг» 6400 грн. КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 6400 грн.
придбання дорожніх знаків.
1.2. По спеціальному фонду сільського бюджету
1.2.1. Збільшити видатки сільського бюджету на суму 9500,00 грн.за:
- КТКВК 010116 « Органи місцевого самоврядування» 9500 грн. КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму
9500 грн. для придбання комп’ютерного комплексу.
2.Внести зміни до рішення 5 сесії 7 скликання Хрінівської сільської ради від 19
січня 2016 року, а саме:
-У пункті 1.2 за КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів» - слова «закупівля підручників» замінити на
«закупівля художньої літератури та підручників».
4.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету Василівської сільської ради 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 сесії міської ради проголосувати за даний проект
рішення, а саме: «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. По загальному фонду сільського бюджету
1.1.1. Збільшити дохідну частину сільського бюджету на загальну суму 23000,00
грн., а саме Код доходів:
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18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній (звітній) рік
дорівнює, або перевищує 75 відсотків» - 23000,00 грн;
1.1.2. Збільшити видатки загального фонду сільського бюджету за:
- КТКВК 010116 « Органи місцевого самоврядування» на загальну суму
20350,00 грн. в т.ч. за КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» на суму 18750,00 грн.,
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних) » на суму 1600,00 грн. на придбання меблів,мотокоси
садової,підписка газет,канцелярське приладдя.
- КТКВК 2503080 «Інші субвенції» на суму 2650,00 грн., КЕКВ 2620
«Поточні трансферти» 2650,00грн.Відповідно до листа начальника управління
праці та соціального захисту населення Іллінецької РДА щодо виплати
фізичним особам , які надають соціальні послуги відповідно до Постанови КМУ
№ 558 від 29.04.2004 року.»
5.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету Красненьківської сільської ради
на 2016рік.
Інформує Івашківська Т.М. - начальник фінансово-економічного відділу
міської ради.
Оголошено голосування. «За» проголосували всі присутні члени комісії – 4.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради проголосувати за даний проект
рішення, а саме: «1. Внести зміни до бюджету Красненьківської сільської ради
на 2016 рік, затвердженого рішенням 5 сесії Красненьківської сільської ради 7
скликання від
18 грудня 2015 року « Про сільський бюджет на 2016 рік», а саме:
1.1. По загальному фонду сільського бюджету
1.1.1. Збільшити дохідну частину сільського бюджету на загальну суму
112 826,0 грн., а саме Код доходів :
18050400 « Єдиний податок з фізичних осіб» - 51 026,0грн.;
18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» - 61 800,0 грн;
1.1.2. Зменшити видатки загального фонду бюджету за:
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на загальну суму 2 227,0
грн. в тому числі за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 1 844,0
грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 183,0 грн., КЕКВ 2800
«Інші поточні видатки» на суму 200,0 грн.;
- КТКВК 090412 «Інші видатки» на загальну суму 1 080,0 грн. в тому числі за
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 80 грн., КЕКВ 2730
«Інші виплати» на суму 1 000,0 грн.;
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- КТКВК 090501 «Організація та проведення громадських робіт» на загальну
суму 4 090,0 грн. в тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 3 352,0
грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 738,0 грн.;
- КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ», КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 2 200,0 грн.;
1.1.3. Збільшити видатки загального фонду бюджету за:
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на загальну суму
27 944,0 грн., КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 13 444,0 грн., КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 14 500,0 грн. придбання
принтера, матеріалів, канцтовари, стільців;
- КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ», КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» в сумі 2 800,0 грн. послуги комунгоспу;
- КТКВК 250404 «Інші видатки», КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар» в сумі 10 780,0 грн. придбання новорічних подарунків, гірлянд;
- КТКВ 250380 «Інші субвенції» на загальну суму 48 740,0 грн.,
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів», до районного бюджету із них на фінансування:
- дошкільного навчального закладу «Калинонька» на придбання матеріалів,
килимового покриття (КЕКВ2210) – 20 500,0 грн.;
- будинок культури та клуб-бібліотеку на придбання музичних
приладів(КЕКВ2210) – 28 240,0 грн.;
1.2. По спеціальному фонду сільського бюджету
1.2.1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету за:
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування», КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування»
на суму 9 159,0 грн. для придбання комп’ютерної техніки;
- КТКВК 150101 «Капітальні вкладення», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт
інших об’єктів» на суму 23 000,0 грн. для оплати вартості проектнокошторисної документації по освітленню вулиць».
6.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету Якубівської сільської ради 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 сесії міської ради проголосувати за даний проект
рішення, а саме: «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
8

1.1.1. Збільшити дохідну частину сільського бюджету на загальну суму 87246
грн., а саме Код доходів:
18050500 «Єдиний податок с/г товаровиробника» - 45762 грн.
14040000
«Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі» - 1339 грн.
18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» – 2587 грн.
18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» – 9626 грн.
18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» – 14683 грн.
18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» – 13249 грн.
1.1.2. Збільшити видатки загального фонду сільського бюджету за:
- КТКВК 010116 “ Органи місцевого самоврядування ” на загальну суму 20850 грн. в тому числі за КЕКВ 2111 « Заробітна плата» – 7000 грн., КЕКВ
2120 « нарахування на з/п» – 1500 грн., КЕКВ 2240 « послуги крім
комунальних» – 1000 грн. КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання» 11350 грн.,
Збільшити видатки по спеціальному фонду сільського бюджету по
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
- КЕКВ 3110 – 9374 грн.
- КТКВК 100203 “ Благоустрій сіл ” КЕКВ 2210 - 4000грн. придбання
бетономішалки.
- КТКВК 250404 “ Інші видатки ” КЕКВ 2240 – 7500 грн. збільшення
потужності на ДКУ с.Лугова.
- КТКВК 250380 “ Інші субвенції ” на загальну суму - 45522 грн. в т.ч.
КЕКВ 2620 – 1722 грн. згідно листа начальника управління праці та
соціального захисту населення Іллінецької РДА щодо виплати фізичним
особам , які надають соціальні послуги відповідно до Постанови КМУ № 558
від 29.04.2004 року, КЕКВ 2620 – 43800 грн. придбання вікон та дверей для
приміщення буд. культури».
7.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету Павлівської сільської ради 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 сесії міської ради проголосувати за даний проект
рішення, а саме: «1. Внести зміни до сільського бюджету Павлівської сільської
ради на 2016рік, затвердженого рішенням Павлівської сільської ради 7
скликання від 18 грудня 2015року «Про сільський бюджет 2016року», а саме: .
1.1. По загальному фонду сільського бюджету
1.1.1.Збільшити дохідну частину сільського бюджету на загальну суму
299544,00грн., Код доходів:
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18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 64000,00.
18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» - 7300,00грн.
18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - 171954,00грн
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий
(звітний рік) дорівнює,або перевищує 75 відсотків 56290,00грн.
1.1.2. Зменшити видатки загального фонду сільського бюджету на
31633,00грн.за:
- КТКВК 010116 « Органи місцевого самоврядування» на загальну суму 11988,00 грн. в т.ч. за КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» 3000,00грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» -7980,00грн., КЕКВ 2280
«Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені
до заходів розвитку» -808,00грн., КЕКВ 2800 «Інші видатки» - 200,00грн.
КТКВК 110204 «Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного
типу» -500,00грн. КЕКВ 2273» Оплата електроенергії – 500,00грн.
- КТКВК 250404 «Інші видатки» на загальну суму - 9145,00грн. в т.ч. за КЕКВ
2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» - 4000,00грн., КЕКВ 2730 «Інші
виплати населенню» - 5145,00грн.
- КТКВК 100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ»- 10000,00грн КЕКВ 2240
«Оплата послуг ( крім комунальних)» -10000,00грн
1.1.3. Збільшити видатки
загального фонду сільського бюджету
на
118000,00за:
- КТКВК
010116 « Органи місцевого самоврядування» на загальну суму
47500,00грн.
в т.ч. за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 22500,00грн., КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання, інвентар» - 25000,00грн. придбання прінтера, стола
письмового, передплата газет, решітки на вікна
- КТКВК 110204 «Палаци, будинки культури, клуби та інші заклади клубного
типу»
500,00грн.
- КЕКВ 2111 Заробітна плата - 500,00грн.
- КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання, інвентар» - 20000,00грн. мотокоса, мотопилка.
- КТКВК 170703 Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних робіт -50000,00грн.
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання, інвентар 30000,00грн. щебень.
КЕКВ 2240 - 20000,00грн. «Оплата послуг ( крім комунальних)» перевозка
щеня.
1.2. По спеціальному фонду сільського бюджету.
1.2.1 Зменшити видатки спеціального фонду сільського бюджету за:
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- КТКВК 010116 « Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 «Придбання
предметів довгострокового користування» - 3773,00 грн.
1.2.2. Збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету за:
- КТКВК 150101 « Капітальні вкладення» КЕКВ 3123 «Капітальний ремонт
інших об’єктів» -3773,00грн.
1.2.3.Збільшити видатки спеціального фонду за рахунок передачі коштів із
загального до спеціального фонду на КФК 150101 Капітальні вкладення
213177,00грн.,КЕКВ 3123 Капітальний ремонт інших об’єктів -213177,00грн.
1.2.4. Спрямувати залишок коштів спеціального фонду сільського бюджету , що
склався станом на 01.01.2016 оку в сумі 29138.00грн. за
КТКВК 150101 Капітальні вкладення 29138,00грн.КЕКВ 3123 Капітальний
ремонт інших об’єктів -29138,00грн. оплата вартості проектно-кошторисної
документації по освітленню вулиць.»
8.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету Жорницької сільської ради 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 сесії міської ради проголосувати за даний проект
рішення, а саме: «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.Збільшити дохідну частину сільського бюджету на загальну суму 13000,00 грн., а саме Код доходів:
18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків »- 13000 грн.
1.1.2. Зменшити видатки сільського бюджету за:
- КТКВК 010116 « Органи місцевого самоврядування» на загальну суму 4222 грн. КЕКВ 2240 « послуги крім
комунальних» на суму 2500 грн., КЕКВ 2250
« видатки на відрядження» на суму 1338 грн., КЕКВ 2800 « Інші поточні видатки» на суму 384 грн.
- КТКВК 090501 « Організація та проведення громадських робіт» на загальну суму - 4551 грн., КЕКВ 2111
«Заробітна плата» на суму 3732 грн.,
КЕКВ 2120 « нарахування на з/п» на суму 819 грн.

- КТКВК 160101 «Землеустрій» КЕКВ 2240 « послуги крім комунальних» на
суму 23000 грн.
- КТКВК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню» на
суму 500 грн.
1.1.3 . Збільшити видатки сільського бюджету за:
- КТКВК 070101 « Дошкільна освіта» 13000 грн. КЕКВ 2275 - на суму 13000 грн. придбання вугілля
- КТКВК 010116 « Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2210 на суму 2804 грн. придбання стола
письмового, канц.товари.
- КТКВК 070101 « Дошкільна освіта» на загальну суму 10345,00 грн. КЕКВ 2120 « нарахування на з/т» на суму
1825 грн., КЕКВ 2210 « предмети обладнання, матеріали» на суму 1520 грн. миючі засоби, КЕКВ 2275 на суму
7000 грн. придбання вугілля.

- КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл та селищ» на загальну суму - 8750 грн.,
КЕКВ 2210 « предмети, обладнання, матеріали» – 7000 грн. придбання
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бензопили, бензокосілки, КЕКВ 2240 « послуги крім комунальних» – 1750 грн.
послуги автовишки.
- КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2210 на
суму 1000 грн. придбання диз.палива.
1.2. По спеціальному фонду сільського бюджету
1.2.1 Збільшити видатки сільського бюджету за:
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 на суму
9374 грн. придбання компютерної пехніки».
Голова постійної комісії

Мулярчук І.В.

Секретар комісії

Вітковська Ж.Г.

12

