УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

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

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

РІШЕННЯ
04.02.2014 року

31 сесія 6 скликання

Про міський бюджет
на 2014 рік
Відповідно до п.9 ст.75, 76, 77 Бюджетного кодексу України , враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету міської
ради та розпорядження міського голови № 1-02.2 від 28.01.2014 року,
керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2014 рік в сумі
13800549 гривень, в тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету
визначити в сумі 9310828 гривень, спеціального фонду бюджету 4489721
гривень, у тому числі бюджет розвитку – 3425593 гривень /Додаток № 1/.
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік в сумі
13800549 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в
сумі 9310828 гривень та видатків спеціального фонду бюджету 4489721
гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування міського
бюджету /додаток № 2/ та за головними розпорядниками коштів /додаток № 3/.
3. Установити розмір оборотного касового залишку міського бюджету в
сумі 200 гривень.
4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів ( додаток № 4) на 2014 рік:
- дотація вирівнювання місцевим бюджетам – 1418512 гривень.
5. Установити, що перерахування дотації вирівнювання міському бюджету
здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від
надходжень доходів до загального фонду районного бюджету згідно з
додатком № 4 до цього рішення.
6. Затвердити перелік об’єктів (додаток №7), фінансування яких буде
здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
міського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:
Оплата праці працівників бюджетних установ /код 2110/
Нарахування на заробітну плату /код 2120/
Медикаменти та перев’язувальні матеріали /код 2220/

Продукти харчування /код 2230/
Оплата комунальних послуг та енергоносії /код 2270/
Поточні трансферти населенню /код 2730/
8. Надати право міському голові здійснювати перерозподіл видатків по
кодах економічної класифікації в межах загального обсягу, затвердженого
рішенням 31 сесії 6 скликання від 04.02.2014 року “Про міський бюджет на
2014 рік” з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради.
9. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
програм на загальну суму 170000 гривень (додаток № 8).
10. Враховуючи не проведення платіжних доручень Іллінецьким відділенням
державного казначейства, залишок коштів, що склався станом на 01.01.2014
року використати :
КФК 070101 Дошкільні заклади освіти:
КЕКВ 2250 Видатки на відрядження – 2737 гривень;
2240 Оплата послуг )крім комунальних) – 8553 гривень;
2210 Предмети, матеріали . обладнання та інвентар – 57248 гривень.
КФК 110204 Палаци і будинки культури
2240 Оплата послуг ( крім комунальних ) – 2000 гривень
КФК 010116 Органи місцевого самоврядування
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 33637 гривень;
2240 Оплата послуг ( крім комунальних) – 6678 гривень;
2250 Видатки на відрядження – 1286 гривень.
КФК 170703 Місцевий автомобільний транспорт
2240 Оплата послуг )крім комунальних) – 74476 гривень.
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів – 75578 гривень.
КФК 240604 Діяльність в сфері охорони природного середовища
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 34080 гривень.
КФК 150101 Капітальні видатки
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування - 544444 гривень.
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів – 366250 гривень.
3210 Капітальні трансферти підприємствам і установам - 81710 гривень.
КФК 250380 Інші субвенції
3220 Капітальні трансферти органам державного управління
161274 гривні.
11. Доручити фінансово-господарському відділу у місячний термін
затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній
установі, що фінансується з міського бюджету.
12. Комунальному підприємству “Добробут” Іллінецької міської ради
привести у відповідність до затверджених обсягів видатків Титульні списки по
благоустрою міста, врахувавши при цьому заборгованість, яка склалася станом
на 1 січня 2014 року, згідно актів звірки.
13. Додатки 1-4, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.ЯРЕМЕНКО

