УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
02.12.2016

Іллінці

6 сесія 8 скликання

Про внесення змін до міського
та сільських бюджетів на 2016 рік
З метою забезпечення належного фінансування установ, що
фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, недопущенням
кредиторської заборгованості по розрахунках з постачальниками та
виконавцями робіт, в зв`язку з перевиконанням дохідної частини загального
фонду міського бюджету на 2016 рік, на підставі Висновку Іллінецької
міської ради «Про стан виконання бюджету за 11 місяців 2016 року» від
01.12.2016 № 02.15-2053, відповідно ст. 23, 78 Бюджетного кодексу
України, відповідно до ст. 8 Закону України від 5 лютого 2015 року № 157VІІІ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (із змінами та
доповненнями), ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням
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»,
керуючись п. 23 ст. 26, Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Іллінецька міська рада
ВИРІШИЛА :
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;
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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 40000,0 грн для
придбання офісних меблів, канцелярських товарів та підписки журналів та
газет, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 20000,0 грн;
1.1.3. Зменшити видатки загального фонду бюджету за:
- КТКВК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» на загальну суму
39000,0 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
39000,0 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:
- 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:
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- 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 72ої 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 20162017 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»;
- 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»;
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- 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»;
3. Доручити фінансово-економічному відділу Іллінецької міської ради
внести відповідні зміни до міського бюджету та поновити фінансові
зобов’язання.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань планування фінансів і бюджету соціально-економічного розвитку
територіальної громади.

Міський голова

вик.Івашківська

В. Ящук

