УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

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

РІШЕННЯ
28.07.2015 року

43 сесія 6 скликання

Про затвердження розпоряджень
міського голови
В зв’язку з недопущенністю кредиторської заборгованості та збалансованістю
видатків, враховуючи п8 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 № 5-02.2
від 21.04.2015 року «Про використання коштів»
1. Внести зміни до міського бюджету на 2015 рік, а саме:
По спеціальному фонду бюджету за рахунок перерозподілу коштів
КФК 150101 Капітальні видатки
Зменшити
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів – 1397 гривень (березень місяць)
Збільшити
КЕКВ 3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів – 1397 гривень (квітень
місяць)
1.1. По загальному фонду бюджету за рахунок перерозподілу коштів
КФК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ
Зменшити
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 17000 гривень (квітень місяць)
Збільшити
КФК 090412 Інші видатки на соціальний захист населення
КЕКВ 2730 Інші виплати населенню – 12000 гривень (квітень місяць)
КФК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ
КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) – 5000 гривень (квітень місяць)
2. Затвердити розпорядження міського голови за № 17-02.2
від 23.10.2014 року «Про використання коштів»
З метою недопущення кредиторської заборгованості, враховуючи п.8
рішення 31 сесії 6 скликання від 04.02.2014 року:

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
380000 гривень (жовтень місяць - 380000 гривень)
1.1.2. Збільшити видатки
010116 Органи місцевого самоврядування – 30000 гривень
КЕКВ 2110 Оплата праці – 25000 гривень (жовтень місяць)
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 5000 гривень (жовтень)
070101 Дошкільні заклади освіти – 350000 гривень
КЕКВ 2110 Оплата праці – 350000 гривень (жовтень місяць - 350000 гривень)
1.2. Збільшити видатки за рахунок залишку коштів, що склався станом на
01.01.2014 року
100203 Благоустрій міста
КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) – 146000 гривень (жовтень місяць - 146000 гривень)
3. Затвердити розпорядження міського голови за № 8-02.2
від 21.05.2015 року «Про використання коштів»
Про використання коштів
Відповідно п.6 рішення 39 сесії 6 скликання від 27.01.2015 року «Про
міський бюджет на 2015 рік»
1. Внести зміни до міського бюджету на 2015 рік, а саме :
1.1. По загальному фонду бюджету за рахунок перерозподілу коштів
Зменшити
КФК 100203 Благоустрій міста
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 100000 гривень
(січень місяць – 50000 гривень, лютий місяць – 50000 гривень)
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 200000 гривень (січень місяць –
100000 гривень, лютий місяць – 100000 гривень)
Збільшити
КФК 250380 Інші субвенції
КЕКВ 2620 Поточні трансферти органам державного управління – 300000
гривень (травень місяць)
4. Затвердити розпорядження міського голови за № 6-02.2
від 21.05.2015 року «Про використання коштів»
З метою недопущення кредиторської заборгованості
1. Внести зміни до міського бюджету на 2015 рік, а саме :

1.1. По загальному фонду бюджету за рахунок перерозподілу коштів з місяця
на місяць
Зменшити
КФК 010116 Органи місцевого самоврядування
КЕКВ 2111 Заробітна плата – 45000 гривень (липень місяць)
Збільшити
КФК 010116 Органи місцевого самоврядування
КЕКВ 2111 Заробітна плата – 45000 гривень (квітень місяць)
5. Затвердити розпорядження міського голови за № 10-02.2
від 03.06.2015 року «Про використання коштів»
З метою недопущення кредиторської заборгованості
1. Внести зміни до міського бюджету на 2015 рік, а саме :
1.1.

По спеціальному фонду бюджету за рахунок перерозподілу коштів

КФК 150101 Капітальні видатки
Зменшити
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів – 25436 гривень (червень місяць)
Збільшити
КЕКВ 3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів – 25436 гривень
(червень місяць)
КФК 240604 Інша діяльність в сфері охорони навколишнього природного
середовища
Зменшити
КЕКВ 3110 Придбання предметів довгострокового користування – 9000 гривень
(березень місяць) – 9000 гривень
Збільшити
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 9000 гривень
(червень місяць)
1.2. По загальному фонду бюджету за рахунок субвенції , переданої
Іллінецькою районною радою відповідно рішення 36 сесії 6 скликання № 683
від 27 травня 2015 року збільшити доходи загального фонду міського бюджету
за кодом надходжень
4103500 «Інші субвенції» в сумі 300000 гривень (травень місяць) та видатки
КФК 070101 Дошкільні заклади освіти
КЕКВ 2111 Заробітна плата – 250000 гривень (травень місяць)
2120 Нарахування на оплату праці – 50000 гривень (травень місяць)
2. Про внесені зміни повідомити фінансове управління Іллінецької
райдержадміністрації та відділення Державного казначейства.
6. Затвердити розпорядження міського голови за № 11-02.2
від 08.06.2015 року «Про використання коштів»

Відповідно п.6 рішення 39 сесії 6 скликання від 27.01.2015 року «Про
міський бюджет на 2015 рік»
1. Внести зміни до міського бюджету на 2015 рік, а саме :
1.6. По загальному фонду бюджету за рахунок перерозподілу коштів
Зменшити
КФК 100203 Благоустрій міста
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 200000 гривень (березень
місяць – 100000 гривень, червень місяць – 100000 гривень)
Збільшити:
КФК 150202 Розробка схем та проектних рішень масового застосування
КЕКВ 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм – 200000 гривень (червень місяць)
2. Про внесені зміни повідомити фінансове управління Іллінецької
райдержадміністрації та відділення Державного казначейства.
7. Затвердити розпорядження міського голови за № 14-02.2
від 21.07.2015 року «Про використання коштів»
З метою недопущення кредиторської заборгованості
1. Внести зміни до міського бюджету на 2015 рік, а саме :
1.7. По загальному фонду бюджету за рахунок залишку коштів, що склався
станом на 01.01.2015 року
Збільшити
КФК 250380 Інші субвенції
КЕКВ 2620 Поточні трансферти органам державного управління – 300000
гривень (липень місяць)
КФК 100203 Благоустрій міста
КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам та
організація) - 100000 гривень (серпень – 50000 гривень, вересень – 50000
гривень).
2. Про внесені зміни повідомити фінансове управління Іллінецької
райдержадміністрації та відділення Державного казначейства.
8. Затвердити розпорядження міського голови за № 15-02.2
від 24.07.2015 року «Про використання коштів»
З метою недопущення кредиторської заборгованості
1. Внести зміни до міського бюджету на 2015 рік, а саме :
1.2. По загальному фонду бюджету збільшити доходи загального фонду
міського бюджету за рахунок субвенції, переданої Іллінецькою районною радою

відповідно розпорядження голови РДА за № 145
від 22.07.2015 року,
враховуючи реєстр про зміни до помісячного розпису асигнувань загального
фонду районного бюджету на 2015 рік за № 5 від 23.07.2015 року за кодом
надходжень:
4103500 «Інші субвенції» в сумі 300000 гривень (липень місяць) видатки
загального фонду бюджету
КФК 070101 Дошкільні заклади освіти
КЕКВ 2111 Заробітна плата – 300000 гривень (липень місяць)
2. Про внесені зміни повідомити фінансове управління Іллінецької
райдержадміністрації та відділення Державного казначейства.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С. А. ЯРЕМЕНКО

