УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
05.07.2016

Іллінці

10 сесія 7 скликання

Про внесення змін
до міського бюджету
З метою забезпечення належного фінансування установ, що
фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, недопущенням
кредиторської заборгованості по заробітній платі, в зв`язку з перевиконанням
дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2016 рік, відповідно
ст. 23, 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”, 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 1320000,0
грн, а саме Код доходів:
14040000 Акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 315000,0 грн;
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб – 480000,0 грн;
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб – 80000,0 грн;
18010400 Податок на нерухоме майно, вдмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами – 45000,0 грн;
18010500 Земельний податок з юридичних осіб – 130000,0 грн;
18010900 Орендна плата з фізичних осіб – 90000,0 грн;
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг – 45000,0
грн;
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень – 135000,0 грн;
1.1.2. Збільшити видатки загального фонду бюджету за:
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- КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на загальну суму
470000,0 грн, в тому числі за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар» на суму 20000,0 грн,
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 450000,0 грн;
- КТКВК 010116 Органи місцевого самоврядування» на загальну суму
370000,0 грн в тому числі за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 220000,0
грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 50000,0 грн, КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 70000,0 грн, КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 30000,0 грн;
- КТКВК 250380 «Інші субвенції» на загальну суму 15000,0 грн за
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів» виділення субвенції Відділу освіти Іллінецької РДА в тому числі для
придбання учнівських парт Іллінецькій ЗОШ 1-ІІІ ступенів №1 - 13100,0 грн,
для придбання комплекту пластикових стендів для оформлення кабінету
географії, пластикового стенду «Наш клас» Іллінецькій НВК ЗОШ І-ІІІ
ступенів-гімназія № 2 – 1900,0 гривень.
- КТКВК 110502 «Інші культурно-освітні заклади і заходи» на загальну
суму 15000,0 грн, в тому числі за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» на суму 10000,0 грн, КЕКВ 2730 «Інші виплати
населенню» в сумі 5000,0 грн для виплат винагороди переможцям конкурсів
та фестивалів;
- КТКВК 130112 «Інші видатки» на загальну суму 25000,0 грн, в тому
числі за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, бладнання та інвентар» на суму
15000,0 грн, КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 10000,0 грн для
виплат винагороди переможцям змагань;
- КТКВК 200200 «Охорона і раціональне використання земель», КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 55000,0 грн;
1.2. По спеціальному фонду бюджету
1.2.1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету (бюджет
розвитку) за:
- КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» на загальну суму 270000,0
грн, в тому числі за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування» на суму 30000,0 грн, КЕКВ 3132
«Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 240000,0 грн, для проведення
капітального ремонту тротуару та лівого узбіччя автодороги по вул.
Соборній в м. Іллінці;
- КТКВК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» КЕКВ 3132
«Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 100000,0 грн, для проведення
капітального ремонту дошкільних навчальних закладів Іллінецької міської
ради;
1.3 Збільшити профіцит загального фонду бюджету на суму 370000,0
грн , напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціальний фонд );
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1.4 Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку на суму
370000,0 грн , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду ).
2. 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 09.06.2016 № 35-02.2 «Про внесення змін до міського бюджету на
2016 рік»;
- від 09.06.2016 № 37-02.2 «Про внесення змін до міського бюджету на
2016 рік».
- від 24.06.2016 № 42-02.2 «Про внесення змін до міського бюджету на
2016 рік»;
3. Доручити фінансово-економічного відділу Іллінецької міської ради
внести відповідні зміни до міського бюджету та поновити фінансові
зобов’язання.

Міський голова
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