УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я № 30
24.10.2016 року

Іллінці

4 сесія 8 скликання

Про внесення змін до бюджету
Хрінівської сільської ради на
2016 рік
З метою забезпечення діяльності установ, що фінансуються з бюджету
Хрінівської сільської ради, недопущення кредиторської заборгованості по
захищених статтях, розрахунках з постачальниками за рахунок перерозподілу
коштів по кодах економічної класифікації видатків, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету соціальноекономічного 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 Хрінівської сільської ради на 2016 рік,
затвердженого рішенням 4 сесії Хрінівської сільської ради 7 скликання від 22
грудня 2015 року « Про сільський бюджет на 2016 рік та затвердження звіту про
виконання сільського бюджету за 2015 рік»
1.1 По загальному фонду сільського бюджету
1.1.1. Зменшити видатки сільського бюджету на суму 3100 грн. в т.ч.
за КТКВК 250404 «Інші видатки» 2500 грн.
КЕКВ 2210 на суму 2500 грн.
за КТКВК 070101 « Дошкільні заклади освіти» 600 грн.
КЕКВ 2250 на суму 600 грн.

1.1.2. Збільшити видатки сільського бюджету на суму 3100 грн. в т.ч.
за КТКВК 010116 « Органи місцевого самоврядування» 2500 грн.
КЕКВ 2210 на суму 2500 грн. придбання канцелярських товарів /папір,
бланки та книги реєстрації.
за КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 600 грн.
КЕКВ 2230 на суму 600 грн. на харчування.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування фінансів і бюджету соціально-економічного розвитку
територіальної громади.

Міський голова

В. Ящук

