УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

22700 м.Іллінці, вул.Соборна,19 тел.2-35-38

==========================================================

РІШЕННЯ
31.03.2016 р

5 сесія 7 скликання

Про внесення змін до міського
бюджету на 2016 рік
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 3 сесії міської ради 7 скликання від 17 грудня
2015 року « Про міський бюджет на 2016 рік» (з врахуванням внесених змін)
по загальному фонду бюджету такі зміни:
1.1. Збільшити доходи міського бюджету за кодом надходжень
41035000 на суму 650000,0 грн за рахунок передачі коштів із районного
бюджету, як субвенції, до міського бюджету для фінансування дошкільних
навчальних закладів та відповідно збільшити видатки по загальному фонду
бюджету за КТКВК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» на суму
650000,0 грн, в тому числі: на заробітну плату в сумі 532786,0 грн, на
нарахування на оплату праці в сумі 117214,0 грн:
1.2. Здійснити перерозподіл видатків, а саме:
1.2.1. Зменшити видатки міського бюджету по загальному фонду
бюджету за:
- КТКВК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на
суму 150000,0 грн, з них: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» на суму 15000,0 грн, КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на
суму 135000,0 грн , та відповідно
Збільшити видатки міського бюджету по загальному фонду бюджету
за:
- КТКВК 250404 «Інші видатки» на виконання Програми підтримки
воїнів АТО та правоохоронних органів на загальну суму 30000,0 грн в тому
числі: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі
25000,0 грн, КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 5000,0 грн;

- КТКВК 250380 «Інші субвенції», КЕКВ 2620 «Поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів» виділення субвенції Відділу
освіти Іллінецької РДА на загальну суму 120000,0 грн, з
них на
фінансування заробітної плати кухарів та працівників кухні на суму 9503,0
грн, на нарахування на оплату праці на суму 2091,0 грн., на продукти
харчування на суму - 82981,0 грн, на оплату електроенергії для приготування
їжі учням на суму - 16110,0 грн, на оплату природного газу на суму - 9315,0
грн;
1.2.2. Зменшити видатки міського бюджету по загальному фонду
бюджету за:
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування», КЕКВ 2275
«Оплата інших енергоносіїв» на суму 11222,0 грн, та відповідно
Збільшити видатки за:
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування», КЕКВ 2274
«Оплата природного газу» в сумі 11222,0 грн ;
1.2.3. Зменшити видатки міського бюджету по загальному фонду
бюджету за:
- КТКВК 210110 «Заходи з організації рятування на водах», КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 11971,0 грн; та відповідно
Збільшити видатки за:
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування», КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 11971,0 грн на оплату
поточного ремонту орендованого приміщення Іллінецької районної ради, яке
знаходиться за адресою: м. Іллінці, вул. Соборна, 25;
1.2.4. Зменшити видатки міського бюджету по загальному фонду
бюджету за:
- КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ», КЕКВ 2610 «Субсидії
та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на загальну
суму 450000,0грн. та відповідно
Збільшити видатки за:
- КТКВК 130112 «Інші видатки» на виконання міської Програми
розвитку фізичної культури і масового спорту на загальну суму 30000,0 грн
в тому числі: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в
сумі 10000,0 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі
15000,0 грн, КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 5000,0 грн;
- КТКВК 200200 «Охорона і раціональне використання земель» на
виконання Програми по охороні навколишнього природного середовища на
суму 55000,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» на загальну суму 50000,0 грн на озелення міста та
придбання сміттєвих баків, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
на суму 5000,0 грн;
- КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на загальну суму
50000,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар» на суму 45000,0 грн,
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» на суму 5000,0грн;
- КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування», КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 250000,0 грн, на поточний
ремонт приміщення міської ради та оплати інших послуг;
- КТКВК 250380 «Інші субвенції», КЕКВ 2620 «Поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів» виділення субвенції
районному бюджету на фінансування КЗ «Центр первинної медикосанітарної допомоги Іллінецької районної ради» на загальну суму 25000,0
грн, для оплати витрат з капітального ремонту приміщення фельдшерськоакушерського пункту с. Борисівка;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів », КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління
інших рівнів» на виконання міської Програми підтримки воїнів АТО та
правоохоронних органів виділити субвенцію на загальну суму 40000,0 грн, на
зміцнення матеріально-технічної бази правоохоронних органів, а саме: на
фінансування Немирівського міжрайонного відділу Служби безпеки України
у Вінницькій області на суму 20000,0 грн, та Іллінецького відділення
Гайсинського відділення поліції Головного управління Національної поліції
у Вінницькій області на суму 20000,0 гривень.
2. Зменшити видатки міського бюджету по спеціальному фонду
бюджету за:
- КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3132 «Капітальний
ремонт інших об»єктів» на суму 130000,0 грн та відповідно
Збільшити видатки за:
- КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 130000,0 грн
для придбання компютерної техніки, автобусної зупинки, мясорубки для
дитячого навчального закладу.
3. Затвердити зміни до рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 17
грудня 2015 року «Про міський бюджет на 2016 рік», внесені
розпорядженнями 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 № 2-02.2 «Про внесення змін до міського бюджету на
2016 рік»
- від 09.03.2016 № 8-02.2 «Про використання коштів».
4. Пункт 9 рішення 3 сесії 7 скликання «Про міський бюджет на 2016
рік» викласти у новій редакції:
«Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України,
надати право міському голові за погодженням з постійною комісією міської
ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку
територіальної громади, з наступним затвердженням рішенням сесії міської
ради, здійснювати у міжсесійний період перерозподіл видатків по кодах

тимчасової класифікації видатків та кредитування
та економічної
класифікації , передбачених в рішенні міської ради «Про міський бюджет на
2016 рік», зарахування та надання субвенцій з одночасним внесенням
відповідних змін до міського бюджету».
5. Доручити фінансово-економічному відділу Іллінецької міської ради
поновити фінансові зобов’язання.

Міський голова
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