УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

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

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

РІШЕННЯ
24.12.2014 року

38 сесія

6 скликання

Про внесення змін до міського
бюджету на 2014 рік
Відповідно ст.ст.23, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок
фінансового управління Іллінецької райдержадміністрації за № 1083 від
04.10.2011 року, в зв’язку з перевиконанням дохідної частини загального фонду
бюджету, керуючись
ст.47, п.23
ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні", міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до міського бюджету на 2014 рік:
1.1. По спеціальному фонду бюджету за рахунок перерозподілу коштів по
КФК 150101 Капітальні видатки
Зменшити:
КЕКВ 3110 Придбання передметів довгострокового користування – 1200000
гривень (лютий місяць – 171500 гривень, березень місяць – 177400 гривень,
квітень місяць -122773 гривень, травень – 250000 гривень, червень місяць –
110000 гривень, вересень місяць 106000 гривень, жовтень місяць – 262327
гривень)
Збільшити:
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших обʼєктів – 1200000 гривень (лютий місяць
– 171500 гривень, березень місяць – 177400 гривень, квітень місяць -122773
гривень, травень – 250000 гривень, червень місяць – 110000 гривень, вересень
місяць 106000 гривень, жовтень місяць – 262327 гривень)
1.2.1. Збільшити доходи 41035000 Інші субвенції -180000 гривень (листопад
місяць)
Збільшити видатки
070101 Дошкільні заклади освіти – 180000 гривень
КЕКВ 2110 Оплата праці – 180000 гривень листопад місяць)
1.3. 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 грудень
місяць – 178386,96 гривень.
1.4. 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 листопад
місяць – 178386,96 гривень.
1.5. 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
грудень місяць – 178386,96 гривень.
1.6. Збільшити видатки по КФК 170703 Видатки на проведення робіт,
повʼязаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням
автомобільних доріг КЕКВ КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів
листопад місяць – 178386,96 гривень.
1.7. За рахунок перерозподілу коштів
Зменшити видатки (загальний фонд)
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу КЕКВ
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 140442 гривень (березень
місяць - 5000 гривень, квітень місяць - 8282 гривень, червень місяць – 2240
гривень, липень місяць - 9920 гривень, грудень місяць – 5000 гривень, травень
місяць – 110000 гривень)
2240 Оплата послуг (крім комунальних) -15854 гривень (15854 травень місяць)
070101 Дошкільні заклади освіти
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання – 17000 гривень (листопад - 8000 гривень,
грудень – 9000 гривень)
Збільшити видатки (загальний фонд)
090412 Інші видатки на соціальний захист населення – 6296 гривень
КЕКВ 2730 Інші виплати населенню - 6296 гривень (грудень місяць)
100203 Благоустрій міста -150000 гривень
КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам та
організаціям) -150000 (грудень місяць)
070101 Дошкільні заклади освіти
КЕКВ 2274 Оплата газопостачання – 17000 грн (грудень – 17000 гривень)
1.8. Збільшити доходи (загальний фонд)
41035000 Інші субвенції -502000 гривень (грудень місяць)
Збільшити видатки (загальний фонд)
070101 Дошкільні заклади освіти – 502000 грн
КЕКВ 2110 Оплата праці – 502000 грнивень (грудень місяць)
1.9. Збільшити доходи ( спеціальний фонд)
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб - 90000 гривень (грудень місяць)
1.10. Збільшити видатки (спеціальний фонд)
150101 Капітальні видатки
КЕКВ 3110 Придбання предметів довгострокового користування – 90000грн
(грудень місяць)
1.11. За рахунок перерозподілу коштів
Зменшити видатки
110204 Палаци і будинки культури , клуби та інші заклади клубного типу

КЕКВ 2210 Предмети , матеріали , обладнання та інвентар – 47783 гривень (12783
гривень лютий місяць, 35000 гривень травень місяць)
Збільшити видатки
010116 Органи місцевого самоврядування – 35000 гривень
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 35000 гривень
(травень місяць)
070101 Дошкільні заклади освіти -12783 гривень
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 12783 гривень (лютий
місяць).
За рахунок перерозподілу коштів :
Зменшити видатки (загальний фонд)
070101 Дошкільні заклади освіти
КЕКВ 2274 Оплата газопостачання - 60000 гривень (грудень - 60000 гривень)
Збільшити видатки (загальний фонд)
100203 Благоустрій міста - 30000 гривень
КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам
організаціям) - 30000 (грудень місяць)
070101 Дошкільні заклади освіти
КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв - 30000 гривень (грудень - 30000 гривень).
Зменшити видатки (загальний фонд)
1 10204 Палаци і будинки культури
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 2560 гривень (травень
місяць)
2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 4886 гривень (3154 гривень лютий
місяць, 667 гривень березень місяць, 287 гривень квітень місяць, 87 гривень
червень місяць, 287 гривень липень місяць, 12 гривень серпень місяць, 392 гривні
грудень місяць)
Збільшити видатки (загальний фонд)
150202 Розробка схем та проектних рішень масового застосування - 7446 гривень
КЕКВ 2281 Дослідження і розробки окремі заходи розвитку по реалізації окремих
програм регіонального розвитку — 7446 гривень (грудень місяць)
2. Затвердити розпорядження міського голови за № 18 від 04.11.2014 року,
№ 20 та № 21 від 12.11.2014 року, № 23 від 02.12.2014 року, № 24 від 10.12.2014
року, № 25 від 15.12.2014 року, № 26 від 17.12.2014 року.
3. Начальнику фінансово-господарського відділу Іллінецької міської ради
Попівській О.М. провести уточнення міського бюджету на 2014 рік з
відповідними змінами.
4. Про внесені зміни повідомити Іллінецьке відділення Державного
казначейства та фінансовий відділ Іллінецької райдержадміністрації.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку
територіальної громади.
СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

Н.ЧИГРИН

