УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

11.11.2016 р

Р І Ш Е Н Н Я № 36
Іллінці

5 сесія 8 скликання

Про внесення змін до бюджету
Якубівської сільської ради на
2016 рік
З метою забезпечення діяльності установ, що фінансуються з бюджету
Якубівської сільської ради, відповідно до висновку Якубівської сільської ради
«Про стан виконання бюджету за 10 місяців 2016 року.» № 436 від 03.11.2016р.
необхідність проведення змін бюджету на 2016 рік, а саме враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету
соціально-економічного 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 Якубівської сільської ради на 2016 рік,
затвердженого рішенням 3 сесії Якубівської сільської ради 7 скликання від 21
грудня 2015 року « Про бюджет сільської ради на 2016 рік», а саме:
1.1. По загальному фонду сільського бюджету
1.1.1. Збільшити бюджетні призначення по доходах загального фонду
сільського бюджету у листопаді 2016 року по коду 18050500 Єдиний податок
с/г товаровиробника в сумі - 47100 грн.
1.1.2. Збільшити
бюджетні призначення по видатках загального фонду
сільського бюджету по КТКВК 010116 “ Органи місцевого самоврядування ” в
сумі - 23500грн., а саме:

КЕКВ 2111 – 18300 грн. заробітна плата
КЕКВ 2240 – 5200 грн. послуги по науково-технічному
упорядкуванню та опрацюванню архівних документів Якубівської
сільської ради.
- КТКВК 250380 “ Інші субвенції ” в сумі - 5600 грн.
Відповідно до листа відділу освіти щодо надання субвенції із сільського
бюджету для організації харчування учнів Якубівської ЗОШ І-ІІІ ст. в загальній
сумі - 5600 грн. у тому числі: продукти харчування – 4000 грн., енергоносії –
1600грн.
- КТКВК 100203 “ Благоустрій сіл ” КЕКВ 2210 в сумі 18000 грн. для
придбання сміттєвих баків та бензокоси, бензопили;
1.2 . По спеціальному фонду сільського бюджету
1.2.1. Збільшити бюджетні призначення по доходах спеціального фонду
сільського бюджету у листопаді 2016 року по коду 5011000 «Цільові фонди» в
сумі - 2200 грн. направити на :
1.2.2. Збільшити бюджетні призначення по видатках спеціального фонду
сільського бюджету - КТКВК 240900. «Цільові фонди» КЕКВ 2273 – 2200 грн.
на електроенергію.
1.3. За рахунок вільного залишку станом 01.01.2016р. збільшити бюджетні
призначення по видатках спеціального фонду сільського бюджету - КТКВК
240900. «Цільові фонди» в сумі – 1000 грн. направити на:
КЕКВ 2273 – 1000 грн. на електроенергію.
1.4. За рахунок вільного залишку станом 01.01.2016р. збільшити бюджетні
призначення по видатках власних надходжень сільського бюджету - КТКВК
070101 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2230 - 4000 грн. на харчування.
2. Про внесені зміни повідомити фінансове управління Іллінецької
райдержадміністрації та управління Державного казначейства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
планування фінансів і бюджету соціально-економічного розвитку територіальної
громади.
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