УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області
22700 м.Іллінці, вул.Леніна,19
тел.2-35-38

РІШЕННЯ
20.02.2014 р.

32 сесія

6 скликання

Про затвердження розпоряджень
міського голови
В
зв’язку з недопущенністю кредиторської заборгованості та
збалансованістю видатків, враховуючи п 8 рішення 22 сесії 6 скликання
Іллінецької міської ради від 08.01.2013 року, керуючись п.13 ст. 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розпорядження міського голови за № № 24 - 02.2
від 07.11.2013 року «Про використання коштів»
Враховуючи п.8 рішення 22 сесії 6 скликання від 08.01.2013 року, внести
зміни до розпису асигнувань :
1. По спеціальному фонду бюджету
1.1. За рахунок перерозподілу коштів зменшити видатки по КФК 150101
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів вересень місяць – 111174
гривень ( лютий місяць);
1.2. За рахунок перерозподілу коштів збільшити видатки по КФК 250380
КЕКВ 3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів – 111174 гривні ( 61274 гривні – на придбання меблів для КЗ
«Іллінецький краєзнавчий музей», 49900 гривень – на капітальний ремонт
приміщення будинку культури) ( листопад місяць )
2. По загальному фонду бюджету на виконання розпорядження голови
Іллінецької районної державної адміністрації за № 284 від 07.11.2013 року за
рахунок 41020600 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання
фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 765000 гривень (жовтень
місяць – 156322 гривні, листопад місяць – 157839 гривень, грудень місяць –
450839 гривень)
2.1. Збільшити кошторисні призначення по
КФК 010116 Органи місцевого самоврядування
КЕКВ 2111 Оплата праці – 90000 гривень ( листопад місяць - 44000
гривень, грудень місяць – 46000 гривень)

2120 Нарахування на оплату праці – 30000 гривень (листопад місяць14000 гривень, грудень місяць – 16000 гривень)
2.2. Збільшити кошторисні призначення по
КФК 070101 Дошкільні заклади освіти
КЕКВ 2111 Оплата праці – 500000 гривень (жовтень місяць – 121322
гривень, листопад місяць – 66000 гривень, грудень місяць - 312678 гривень)
2120 Нарахування на оплату праці – 145000 гривень (жовтень місяць –
35000 гривень, листопад місяць – 33839 гривень, грудень місяць - 76161 гривень)
2. Затвердити розпорядження міського голови за № 25 - 02.2
від 15.11.2013 р «Про використання коштів»
Враховуючи п.8 рішення 22 сесії 6 скликання від 08.01.2013 року, внести
зміни до розпису асигнувань:
1. По спеціальному фонду бюджету
1.1. Збільшити дохідну частину бюджету за рахунок 18050300 Єдиний
податок з юридичних осіб – 135300 гривень
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб – 32650 гривень
Збільшити видатки по
КФК 150101 КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів – 167950
гривень
3. Затвердити розпорядження міського голови за № 27 - 02.2
від 06.12.2013 року «Про використання коштів»
Враховуючи п.8 рішення 22 сесії 6 скликання від 08.01.2013 року, внести
зміни до розпису асигнувань:
1. По спеціальному фонду бюджету
1.1. Збільшити дохідну частину бюджету за рахунок 18050300 Єдиний
податок з юридичних осіб – 24000 гривні (грудень місяць)
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб – 138000 гривень (грудень місяць)
1.2. Збільшити видатки по КФК 150101 КЕКВ 3110 Придбання предметів
довгострокового користування – 162000 гривень
1.3. Збільшити дохідну частину бюджету за рахунок залишку коштів, що
склався станом на 01.01.2013 р на суму 373995 гривень (грудень місяць)
1.4. Збільшити видатки по КФК 150101
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів –
373995 гривень (грудень
місяць)
1.5. Зменшити кошторисні призначення по КФК 240604 Інша діяльність в
сфері охорони навколишнього природного середовища

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 34080 гривень (лютий місяць
2013 року)
1.6. Збільшити кошторисні призначення по КФК 240604 Інша діяльність в
сфері охорони навколишнього природного середовища
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання, інвентар – 34080 гривень
(грудень місяць).
2. По загальному фонду бюджету
2.1 Зменшити кошторисні призначення по КФК 070101 Дошкільні заклади
освіти
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання, інвентар – 67000 гривень
(січень місяць – 21878 гривень, лютий місяць – 24024 гривні, березень місяць –
17818 гривень, квітень місяць – 3280 гривень)
КЕКВ 2272 оплата водопостачання – 34000 гривень (січень місяць – 9000
гривень, лютий місяць – 9000 гривень, березень місяць – 9000 гривень, квітень
місяць - 7000 гривень)
2.2 Збільшити кошторисні призначення по КФК 070101 Дошкільні заклади
освіти
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії – 11000 гривень ( грудень місяць )
2.3. Збільшити кошторисні призначення по КФК100203 Благоустрій міста
КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам ,
організаціям ) – 90000 гривень (грудень місяць)
4. Затвердити розпорядження міського голови за № 32 - 02.2
від 19.12.2013 р «Про використання коштів»
Враховуючи п.8 рішення 22 сесії 6 скликання від 08.01.2013 року, внести
зміни до розпису асигнувань:
1. По загальному фонду бюджету
1.1. На виконання рішення сесії Іллінецької районної ради за № 460 від
19.12.2013 року за рахунок 41020600 Додаткова дотація з державного бюджету
на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 732000 гривень ( грудень місяць )
1.2 Збільшити кошторисні призначення по КФК 070101 Дошкільні заклади
освіти
КЕКВ 2111 Оплата праці – 582000 гривень (грудень місяць)
2120 Нарахування на оплату праці – 150000 гривень (грудень місяць)
2. Про внесені зміни повідомити фінансовий відділ Іллінецької
райдержадміністрації та управління Державної казначейської служби України в
Іллінецькому районі.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.ЯРЕМЕНКО

