УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

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

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

РІШЕННЯ
27.01.2015 року

39 сесія 6 скликання

Про міський бюджет
на 2015 рік
Розглянувши проект міського бюджету на 2015 рік, відповідно до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та п. 9 ст. 75, 76, 77
Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань планування фінансів і бюджету міської ради, керуючись п. 23 ст. 26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити міський бюджет на 2015 рік.
Додатки 1, 3, 5, 5а, 6, 7 до цього рішення є невід”ємною частиною
затвердженого бюджету.
1.1.
В сумі 11739663 гривень, спеціального фонду бюджету 1006000
гривень, у тому числі бюджет розвитку – 501000 гривень /згідно з додатком
№ 1 до цього рішення/.
1.2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2015 рік в
сумі 12745663 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету
в сумі 11739663 гривень та видатків спеціального фонду бюджету 1006000
гривень за головними розпорядниками коштів / згідно з додатком № 3 до
цього рішення.
1.3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів
міського бюджету у сумі 90000 гривень.
1.4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансферті, що передаються із
районного бюджету у 2015 році до загального фонду бюджету / згідно з
додатком № 5 до цього рішення/.
- інша субвенція з районного бюджету на дошкільні навчальні
заклади -6956749 гривень
- інша субвенція з районного бюджету на будинки культури та
клуби – 99114 гривень
2. Визначити , що відповідно до ст..89 Бюджетного кодексу (зі змінами
від 28.12.2014 №78-VIII)
фінансування видатків на утримання закладів
дошкільної освіти,
сільських, селищних та міських палаців і будинків
культури, клубів здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів з
районного бюджету міському бюджету / згідно з додатком № 5а до цього
рішення ./

3. У відповідності до виділених асигнувань на утримання закладів
дошкільної освіти,
сільських, селищних та міських палаців і будинків
культури, клубів , які у 2015 році здійснюються за рахунок міжбюджетних
трансфертів з районного бюджету міському бюджету / згідно з додатком № 5а
до цього рішення ./ прийняти звернення до сесії районної ради щодо внесення
змін в частині міжбюджетних трансфертів, а саме субвенції по дошкільних
навчальних закладах, для недопущення кредиторської заборгованості по
виплаті заробітної плати працівникам закладів дошкільної освіти / згідно з
додатком № 5а до цього рішення/.
4. Затвердити перелік об»єктів , фінансування яких буде здійснено за
рахунок коштів бюджету розвитку. / згідно з додатком № 6 до цього рішення.
5. Визначити перелік захищених статей видатків загального фонду
міського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
Оплата праці працівників бюджетних установ
Нарахування на заробітну плату
Медикаменти та перев"язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата комунальних послуг та енергоносії
Поточні трансферти населенню
6. Надати право міському голові здійснювати перерозподіл видатків по
кодах економічної класифікації в межах загального обсягу, затвердженого
рішенням 39 сесії 6 скликання від 27.01.2015 року “Про міський бюджет на
2015 рік” з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради.
7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
програм на загальну суму 262000 грн (додаток №7).
8. Керівникам установ, що фінансуються з міського бюджету виходячи з
затвердженого міського бюджету- затвердити у місячний термін ліміти
споживання енергоносіїв у
фізичних обсягах по кожній установі ;
- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату
праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної
заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги
зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
9. Комунальному підприємству “Добробут” Іллінецької міської ради
привести у відповідність до затверджених обсягів видатків Титульні списки по
благоустрою міста, врахувавши при цьому заборгованість, яка склалася станом
на 1 січня 2015 року згідно актів звірки.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
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