УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я № 74
02.12.2016 року

Іллінці

6 сесія 8 скликання

Про внесення змін до бюджету
Павлівської сільської ради на
2016рік
З метою забезпечення діяльності установ, що фінансуються із бюджету
Павлівської сільської ради, відповідно до висновку сільської ради «Про стан
виконання бюджету за 11 місяців 2016 року» від 01.12.2016 р. № 60, 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 сільського бюджету Павлівської сільської ради на 2016рік,
затвердженого рішенням Павлівської сільської ради 7 скликання від 18 грудня
2015року «Про сільський бюджет 2016року», а саме: .
1.1. По загальному фонду сільського бюджету
1.1.1.Збільшити дохідну частину сільського бюджету на загальну суму
299544,00грн., Код доходів:
18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 64000,00.
18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» - 7300,00грн.
18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - 171954,00грн
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий
(звітний рік) дорівнює,або перевищує 75 відсотків 56290,00грн.
Зменшити видатки
загального фонду сільського бюджету
на
1.1.2.
31633,00грн.за:

- КТКВК 010116 « Органи місцевого самоврядування» на загальну суму 11988,00 грн. в т.ч. за КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» 3000,00грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» -7980,00грн., КЕКВ 2280
«Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку» -808,00грн., КЕКВ 2800 «Інші видатки» - 200,00грн.
КТКВК 110204 «Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного
типу» -500,00грн. КЕКВ 2273» Оплата електроенергії – 500,00грн.
- КТКВК 250404 «Інші видатки» на загальну суму - 9145,00грн. в т.ч. за КЕКВ
2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» - 4000,00грн., КЕКВ 2730 «Інші
виплати населенню» - 5145,00грн.
- КТКВК 100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ»- 10000,00грн КЕКВ 2240
«Оплата послуг ( крім комунальних)» -10000,00грн
1.1.3. Збільшити видатки загального фонду сільського бюджету на 118000,00за:
010116 « Органи місцевого самоврядування» на загальну суму
- КТКВК
47500,00грн.
в т.ч. за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 22500,00грн., КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання, інвентар» - 25000,00грн. придбання прінтера, стола
письмового, передплата газет, решітки на вікна
- КТКВК 110204 «Палаци, будинки культури, клуби та інші заклади клубного
типу»
500,00грн.
- КЕКВ 2111 Заробітна плата - 500,00грн.
- КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання, інвентар» - 20000,00грн. мотокоса, мотопилка.
- КТКВК 170703 Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних робіт -50000,00грн.
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання, інвентар 30000,00грн. щебень.
КЕКВ 2240 - 20000,00грн. «Оплата послуг ( крім комунальних)» перевозка
щеня.
1.2. По спеціальному фонду сільського бюджету.
1.2.1 Зменшити видатки спеціального фонду сільського бюджету за:
- КТКВК 010116 « Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 «Придбання
предметів довгострокового користування» - 3773,00 грн.
1.2.2. Збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету за:
- КТКВК 150101 « Капітальні вкладення» КЕКВ 3123 «Капітальний ремонт
інших об’єктів» -3773,00грн.
1.2.3.Збільшити видатки спеціального фонду за рахунок передачі коштів із
загального до спеціального фонду на КФК 150101 Капітальні вкладення
213177,00грн.,КЕКВ 3123 Капітальний ремонт інших об’єктів -213177,00грн.
1.2.4. Спрямувати залишок коштів спеціального фонду сільського бюджету , що
склався станом на 01.01.2016 оку в сумі 29138.00грн. за

КТКВК 150101 Капітальні вкладення 29138,00грн.КЕКВ 3123 Капітальний
ремонт інших об’єктів -29138,00грн. оплата вартості проектно-кошторисної
документації по освітленню вулиць.
2.Про внесені зміни повідомити фінансове управління Іллінецької
райдержадміністрації та управління Державного казначейства .
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування фінансів і бюджету соціально-економічного розвитку
територіальної громади.

Міський голова

В.Ящук

