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

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

РІШЕННЯ
19.06.2014 р.

34 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 В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити розпорядження міського голови за № 2-02.2
від 31.01.2014 року «Про використання коштів»
Враховуючи п.8 рішення 22 сесії 6 скликання від 08.01.2013 року , внести
зміни до розпису асигнувань :
1.1 Збільшити дохідну частину бюджету по спеціальному фонду бюджету
в січні місяці 2014 року за рахунок:
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг –
40300 гривень;
1.2 Збільшити видатки по КФК 170703 Видатки на проведення робіт,
пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням
автомобільних доріг КЕКВ 2240 Оплата послуг ( крім комунальних ) – 40300
гривень.
2. Затвердити розпорядження міського голови за № 5 - 02.2
від 24.02.2014 року «Про використання коштів»
Згідно розпорядження голови Іллінецької райдержадміністрації за № 24
від 20.02.2014 року, враховуючи п.8 рішення 31 сесії 6 скликання від
04.02.2014 року, внести зміни до розпису асигнувань:
1. По спеціальному фонду бюджету:
1.1. За рахунок перерозподілу коштів зменшити видатки по КФК 170703
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів:
Лютий
Березень

- 31857 гривень
- 31857 гривень

Серпень
Вересень

- 31857 гривень
- 31857 гривень

Квітень
Травень
Червень
Липень

- 31857 гривень
- 31857 гривень
- 31857 гривень;
- 31857 гривень

Жовтень
Листопад
Грудень

- 31857 гривень
- 31857 гривень
- 31857 гривень

1.2. За рахунок перерозподілу коштів збільшити видатки
по КФК 170703 КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних):
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень

- 6507 гривень
- 12030 гривень
- 12160 гривень
- 13337 гривень
- 14515 гривень

Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

- 15297 гривень
- 14710 гривень
- 16476 гривень
- 15820 гривень
- 17001 гривень

КФК 170703 КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів:
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень

- 13396 гривень
- 15305 гривень
- 16849 гривень
- 17068 гривень
- 18683 гривень
- 20263 гривень

Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

- 21364 гривень
- 20592 гривень
- 23052 гривень
- 22133 гривень
- 23870 гривень

1.3 Привести у відповідність дохідну частину міського бюджету код
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах:
З м е н ш и т и:
Лютий
- 31857 гривень
Березень - 31857 гривень
Квітень
- 31857 гривень
Травень - 31857 гривень
Червень - 31857 гривень
Липень
- 31857 гривень

Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

- 31857 гривень
- 31857 гривень
- 31857 гривень
- 31857 гривень
- 31858 гривень

З б і л ь ш и т и:
Лютий
- 13396 гривень
Березень - 15305 гривень
Квітень
- 16849 гривень
Травень - 17068 гривень
Червень - 18683 гривень
Липень
- 20263 гривень

Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

- 21364 гривень
- 20592 гривень
- 23052 гривень
- 22133 гривень
- 23870 гривень

3. Затвердити розпорядження міського голови за № 8 - 02.2
від 26.03.2014 року «Про використання коштів»

З метою недопущення кредиторської заборгованості, враховуючи п.8
рішення 31 сесії 6 скликання від 04.02.2014 року, внести зміни до розпису
асигнувань :
1. По загальному фонду бюджету за рахунок перерозподілу коштів
1.1. Зменшити кошторисні призначення КФК 070101
Дошкільні заклади освіти КЕКВ 2110
Оплата праці – 200000 гривень (жовтень місяць)
2120 Нарахування на оплату праці – 60000 гривень (жовтень місяць);
1.2. Збільшити кошторисні призначення по КФК 070101
Дошкільні заклади освіти КЕКВ 2110
Оплата праці – 200000 гривень (березень місяць);
2120 Нарахування на оплату праці – 60000 гривень;( березень місяць ).
4 . Затвердити розпорядження міського голови за № 9 - 02.2
від 17.04.2014 року «Про використання коштів»
Враховуючи лист комунального підприємства «Добробут» за № 22 від
25.03.2014 року та лист комунального закладу «Територіальний центр
соціального обслуговування» Іллінецької районної ради за № 107/02 від
16.04.2014 року , внести зміни до розпису асигнувань :
1. По спеціальному фонду бюджету
1.1 За рахунок перерозподілу коштів зменшити видатки по КФК 150101
КЕКВ 3110 Придбання предметів дострокового користування (квітень місяць)
– 270000 гривень;.
1.2 За рахунок перерозподілу коштів збільшити видатки по КФК 250380
КЕКВ 3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів ( квітень місяць ) – 270000 гривень;. ( на реконструкцію частини
приміщення по вулиця Леніна,22).
2. По загальному фонду бюджету
2.1 За рахунок перерозподілу коштів з місяця на місяць зменшити видатки
по КФК 100203 Благоустрій міста КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансферти
підприємствам ( установам та організаціям ) на суму 110000 гривень;(
листопад місяць – 30000 гривень;, грудень місяць – 80000 гривень;)
2.2. За рахунок перерозподілу коштів з місяця на місяць збільшити
видатки по КФК 100203 Благоустрій міста КЕКВ 2610 Субсидії та поточні
трансферти підприємствам ( установам та організаціям ) на суму 110000
гривень;( квітень місяць – 20000 гривень;, травень місяць - 20000 гривень; .
червень місяць – 10000 гривень;, липень місяць – 10000 гривень;, серпень
місяць – 10000 гривень;, вересень місяць – 20000 гривень;, жовтень місяць –
20000 гривень);
5. Затвердити розпорядження міського голови за № 10 - 02.2
від 28.04.2014 року «Про використання коштів»

З метою недопущення кредиторської заборгованості, враховуючи п.8 рішення 31 сесії 6 скликання від 04.02.2014 року , внести зміни до розпису
асигнувань :
1. По загальному фонду бюджету за рахунок перерозподілу коштів
1.1. Зменшити кошторисні призначення КФК 070101
Дошкільні заклади освіти
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)
Березень місяць – 3100 гривень;
Квітень місяць – 1182 гривень;
Червень місяць – 382 гривень.
1.2.

Збільшити кошторисні призначення по КФК 070101
Дошкільні заклади освіти
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
- квітень місяць – 1182 гривень;
- червень – 382 гривень.
КЕКВ 2800 Інші видатки – березень місяць 3100 гривень.
6 . Затвердити розпорядження міського голови за № 13-02.2
від 27.05.2014 р «Про використання коштів»

Відповідно п.8 рішення 31 сесії 6 скликання від 04.02.2014 року , в зв’язку
з тим , що Іллінецька міська рада є партнером Іллінецької районної ради в
реалізації проекту «Зробимо світлішим життя Іллінчан», враховуючи
надходження коштів із обласного бюджету на проведення робіт по освітленню
мікрорайону «Джупинівка» (капітальний ремонт) внести зміни до розпису
асигнувань:
1.1. Збільшити дохідну частину бюджету по спеціальному фонду
бюджету в травні місяці 2014 року за рахунок:
41035000 Інші субвенції – 40000 гривень
1.2. Збільшити видаткову частину бюджету по:
Спеціальному фонду бюджету в травні місяці 2014 року по
КФК 150101
Капітальні видатки КЕКВ 3132
Капітальний ремонт інших об’єктів – 40000 гривень.
7. Про внесені зміни повідомити фінансовий відділ Іллінецької райдержадміністрації та управління Державної казначейської служби України в Іллінецькому районі .

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.ЯРЕМЕНКО

