УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

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

РІШЕННЯ
06.11.2014 р.

37 сесія 6 скликання

Про затвердження розпоряджень
міського голови
В зв’язку з недопущенністю кредиторської заборгованості та збалансованістю видатків, враховуючи п.8 рішення 31 сесії 6 скликання Іллінецької
міської ради від 04.02.2014 року, керуючись п.13 ст.42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розпорядження міського голови за
12.09.2014 року « Про використання коштів»:

№ 14 - 02.2 від

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 залишку коштів, що склався
станом на 01.01.2014 року :
1.1. Збільшити кошторисні призначення по:
1.1.1. КФК 070101 Дошкільні заклади освіти КЕКВ 2275 оплата інших
енергоносіїв – 20000 гривень (вересень місяць)
1.1.2. КФК 100203 Благоустрій міста КЕКВ 2610 Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 80000 гривень
(вересень місяць).
2. Затвердити розпорядження міського голови за
16.10.2014 року «Про використання коштів» :

№ 16 - 02.2 від

Відповідно листа фінансового управління Іллінецької РДА за № 1307 від
13.10.2014 року:
2.1. Зменшити дохідну частину бюджету по спеціальному фонду бюджету
за рахунок 41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг –
листопад місяць – 72520,36 гривень.
2.2 Збільшити дохідну частину бюджету по спеціальному фонду бюджету
за рахунок 41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво , реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг – жовтень місяць – 72520,36 гривень.

2.3. Зменшити
видатки по КФК 170703 Видатки на проведення робіт ,
пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням
автомобільних доріг КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів листопад
місяць – 72520,36 гривень.
2.4. Збільшити видатки по КФК 170703 Видатки на проведення робіт,
пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням
автомобільних доріг КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів жовтень
місяць – 72520,36 гривень.
3. Про внесені зміни повідомити фінансовий відділ Іллінецької
райдержадміністрації та управління Державної казначейської служби України
в Іллінецькому районі.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.ЯРЕМЕНКО

