УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
==========================================================

РІШЕННЯ №
22.07.2021 року

Іллінці

15 сесія 8 скликання

Про внесення змін до бюджету
Іллінецької міської об’єднаної
територіальної громади на 2021 рік
(02503000000)
Відповідно до ст. 23, ст. 78 Бюджетного Кодексу України, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету
соціально-економічного розвитку територіальної громади, керуючись п. 23 ст.
26, ч. 4 ст. 47 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про
місцеве самоврядування в Україні” міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до рішення 4 сесії міської ради 8 скликання від 23 грудня
2020 року №64 «Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на
2021 рік (02503000000)» такі зміни:
1.1. Збільшити доходи спеціального фонду за кодом доходів 41052600
«Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» за
рахунок коштів державного дорожнього фонду на суму 1050062,0 грн на
капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мирна в м. Іллінці,
Вінницької області відповідно до розпорядження голови Вінницької ОДА від
13.07.2021 №548, та відповідно
Збільшити видатки спеціального фонду за:
- КПКВК 1217462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг
загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з
державного бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі
1050062,0 грн на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мирна в м.
Іллінці, Вінницької області;
1.2. Зменшити видатки загального фонду за:
1

- КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 185306,0 та відповідно
Збільшити видатки спеціального фонду за:
- КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132
«Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 185306,0 грн, як співфінансування
на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мирна в м. Іллінці,
Вінницької області;
4. Збільшити профіцит загального фонду бюджету на суму 185306,0 грн,
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд).
5. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку на суму
185306,0 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
6. Додаток 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
7. Фінансовому управлінню Іллінецької міської ради (Івашківська Т.М.)
внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2021
рік.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань планування фінансів і бюджету соціально-економічного розвитку
територіальної громади (Вітковська Ж.Г.).

Міський голова

Володимир ЯЩУК
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