УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

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

РІШЕННЯ
34 сесія 6 скликання

19.06.2014року
Про внесення змін
до міського бюджету

У зв’язку із прийняттям Закону України від 27 березня 2014 року № 1165
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на
2014 рік», враховуючи уточнені розрахункові показники доходів і видатків
місцевих бюджетів на 2014 рік, Іллінецька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до міського бюджету на 2014 рік , а саме :
1.1. По загальному фонду бюджету:
1.1.1. Зменшити доходи
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими
агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати на суму
504536 гривень: (квітень – 53378 гривень, травень – 13363 гривень, червень –
13363 гривень, липень – 13377 гривень, серпень – 13377 гривень, вересень –
13377 гривень, жовтень – 13377 гривень, листопад – 109552 гривень, грудень –
261372 гривень);
1.1.2 збільшити доходи 41020300 Дотація вирівнювання на суму 160367
гривень: (квітень – 53378 гривень, травень – 13363 гривень, червень –13363
гривень, липень – 13377 гривень, серпень – 13377 гривень, вересень – 13377
гривень, жовтень – 13377 гривень, листопад – 13377 гривень, грудень – 13378
гривень);
1.2. Зменшити видатки
на загальну суму 344169 гривень, в т.ч.:
010116 Органи місцевого самоврядування – 11083 гривень
КЕКВ 2110 Оплата праці – 9083 гривень: (листопад – 7000 гривень, грудень –
2083 гривень)
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 2000 гривень (листопад – 1000
гривень, грудень – 1000 гривень)
070101 Дошкільні заклади освіти – 327175 гривень

КЕКВ 2110 Оплата праці – 216164 гривень (листопад – 76164 гривень грудень –
140000 гривень)
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 111011 гривень: (листопад – 12011
гривень, грудень – 99000 гривень)
110204 Культура – 5911 гривень
КЕКВ 2110 Оплата праці – 5911 гривень (грудень – 5911 гривень)
2. По спеціальному фонду
2.1. Збільшити доходи
18010100 Податок на нерухоме майно на суму 3100 гривень (грудень)
41034400 Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах на суму - 99730 гривень: (березень – 773 гривень, квітень –
7612 гривень, травень – 8343 гривень, червень – 9293 гривень, липень – 10051
гривень, серпень – 10658 гривень, вересень -10313 гривень, жовтень -11474
гривень, листопад – 10992 гривень, грудень – 20221 гривень).
2.2. Збільшити видатки
КФК 150101Капітальні видатки
КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
на суму 3100 гривень (грудень)
КФК 170703 Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг
КЕКВ 2240 Оплата послуг ( крім комунальних) – 42753 гривень: (квітень – 3346
гривень, травень – 3650 гривень, червень – 4041 гривень, липень – 4345 гривень,
серпень – 4606 гривень, вересень - 4474 гривень, жовтень - 4995 гривень,
листопад – 4780 гривень, грудень – 8516 гривень)
КЕКВ3132 Капітальний ремонт інших об’єктів на суму 56977 гривень: (березень
– 773 гривень, квітень – 4266 гривень, травень – 4693 гривень, червень – 5252
гривень, липень – 5706 гривень, серпень – 6052 гривень, вересень - 5839
гривень, жовтень - 6479 гривень, листопад – 6212 гривень, грудень – 11705
гривень).
3. Про внесені зміни повідомити фінансове управління Іллінецької
райдержадміністрації та відділення Державного казначейства .

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.ЯРЕМЕНКО

