УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

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

РІШЕННЯ
35 сесія 6 скликання

24.07.2014року
Про внесення змін
до міського бюджету

У зв’язку із недопущенням кредиторської заборгованості по
виплаті заробітної плати працівникам установ, що фінансуються з бюджету
Іллінецької міської ради, по результатах роботи за 6 місяців 2014 року
відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України ” Про
Державний бюджет на 2014 рік ” та деяких законодавчих актів України ,
ст. 23, ст. 78 Бюджетного кодексу України враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань планування фінансів і бюджету,
соціально-економічного розвитку територіальної громади, керуючись ст. 47,
п.23 ст. 26 Закону України, Іллінецька міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до міського бюджету на 2014 рік , а саме :
1.1 По загальному фонду бюджету
1.1.1 Збільшити доходи
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата на суму
1470000 грн (липень 735000– грн , серпень 735000– грн. )
41035000 Інші субвенції -10000 грн ( липень місяць ).
1.1.2 Збільшити видатки на загальну суму 1470000 грн
в т.ч.:
010116 Органи місцевого самоврядування – 265000 грн
КЕКВ 2110 Оплата праці – 200000 грн ( липень – 100000 грн, серпень –
100000 грн )
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 65000 грн ( липень – 32500 грн ,
серпень – 32500 грн )
070101 Дошкільні заклади освіти – 1205000 грн

КЕКВ 2110 Оплата праці – 915000 грн ( липень – 457500 грн серпень –
457500 грн )
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 290000 грн ( липень – 145000 грн,
серпень – 145000 грн )
100203 Благоустрій міста
КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям ) – 10000 грн ( липень місяць).
1.2 По спеціальному фонду бюджету
1.2.1 Збільшити доходи
41035000 Інші субвенції -11100 грн ( липень місяць )
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах - 656578 грн 50 коп ( лютий –
19208, 96 грн, березень – 6189,40 грн, квітень – 6783,50 грн травень -7031,17
грн, червень -7734,28 грн, липень – 8387,89 грн, серпень -8863,20 грн,
вересень – 69536,40 грн, жовтень – 148933,48 грн, листопад -187934,26 грн,
грудень – 185975,96 грн).
1.2.2 Збільшити видатки
150101 Капітальні видатки
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів – 11100 грн ( липень )
170703 Видатки на утримання автомобільних доріг
КЕКВ 2240 Оплата послуг ( крім комунальних ) – 99030,6 грн( лютий –
19208, 96 грн, березень – 6189,40 грн, квітень – 6783,50 грн, травень -7031,17
грн, червень -7734,28 грн, липень – 8387,89 грн, серпень -8863,20 грн,
вересень – 8536,4 грн, жовтень – 9546,5 грн, листопад -9160,3 грн, грудень –
7589 грн),
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів –55754,9 грн (вересень –
61000грн, жовтень – 139386,98 грн, листопад -178773,96 грн, грудень –
178386,96 грн).
2. Про внесені зміни повідомити фінансове управління Іллінецької
райдержадміністрації та відділення Державного казначейства.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
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