УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ №
02.12.2016 року

Іллінці

6 сесія 8 скликання

Про внесення змін до бюджету
Красненьківської сільської ради
на 2016 рік
З метою забезпечення діяльності установ, що фінансуються з бюджету
Красненьківської сільської ради, недопущення кредиторської заборгованості по
захищених статтях, розрахунках з постачальниками та виконавцями робіт, в
зв’язку з перевиконанням дохідної частини загального фонду сільського
бюджету на 2016 рік, на підставі Висновку Кравненьківської сільської ради,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування фінансів і
бюджету соціально-економічного розвитку територіальної громади, відповідно
до ст. 8 Закону України від 5 лютого 2015 року № 157-VІІІ «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» (із змінами та доповненнями), ст. 23, 78
Бюджетного кодексу України, керуючись рішення 2 сесії Іллінецької міської
ради 8 скликання від 16.09.2016 року №19 «Про порядок виконання бюджетів
Іллінецької міської ради, Василівської, Жаданівської, Жорницької,
Красненьківської, Павлівської, Хрінівської та Якубівської сільських рад до кінця
бюджетного періоду 2016 року», ст. 25, п. 23 ст. 26 Закону України від 21 травня
1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами та
доповненнями), міська рада
ВИРІШИЛА:
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
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.;
- 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.;
- 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 проектно-кошторисної
документації по освітленню вулиць;
1.3. Збільшити дефіцит загального фонду бюджету на суму 32 159,0
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 32 159,0
грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

2. Про внесені зміни повідомити фінансове управління Іллінецької
райдержадміністрації та управління Державного казначейства .
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування фінансів і бюджету соціально-економічного розвитку
територіальної громади.

Міський голова

В. Ящук

