УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області
22700 м.Іллінці, вул.Леніна,19 тел.2-35-38
РІШЕННЯ

24.09.2015року

45 сесія 6 скликання

Про внесення змін
до міського бюджету
У зв’язку із недопущенням кредиторської заборгованості за виконані
роботи, відповідно ст. 23, 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 «Про місцеве самоврядування в
Україні», Іллінецька міська рада
ВИРІШИЛА :
1.Внести зміни до міського бюджету на 2015 рік, а саме :
1.1 По загальному фонду бюджету
1.1.1 Збільшити дохідну частину
бюджету на загальну суму 581655
грн., а саме:
Код доходів 14040000 Акцизний податок з реалізації суб"єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів -581655 грн
1.1.2 Збільшити видатки спеціального фонду бюджету ( бюджет
розвитку ) за кодом
КФК 150101 Капітальні видатки
КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування -81655 грн
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів – 500000 гон
1.2 Збільшити профіцит загального фонду бюджету на суму 581655 грн ,
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд).
1.3 Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку на суму
581655 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду )
2. Затвердити розпорядження міського голови:
2.1 - № 17 - 02.2 від 14.09.2015 р «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 - 50000 грн
(серпень місяць – 50000 грн),
КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям ) – 50000 грн (грудень місяць – 50000 грн )
Збільшити:
КФК 100203 Благоустрій міста
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 50000 грн
(грудень місяць – 50000 грн),
КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) – 50000 грн (серпень місяць – 50000 грн).
2.2 № 18 - 02.2 від 14.09.2015 р «Про використання коштів».
Відповідно п.6 рішення 39 сесії 6 скликання від 27.01.2015 року «Про
міський бюджет на 2015 рік » , враховуючи лист фінансового управління
Іллінецької районної державної адміністрації за № 1090 від 11.09.2015 року
та лист Вінницької обласної державної адміністрації за № 01.01-50/6037 від
09.09.2015 року щодо державного фонду регіонального розвитку
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 - 211500 грн
(березень місяць – 50000 грн, квітень місяць – 50000 грн, травень місяць –
50000 грн, червень місяць – 50000 грн, липень місяць – 11500 грн).
1.2 Збільшити видатки спеціального фонду бюджету (бюджет
розвитку) за кодом
КФК 250324 Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних
проектів
КЕКВ 3220 Капітальні трансферти органам державного управління
інших рівнів – 211500 грн ( вересень місяць ) на співфінансування проекту
регіонального розвитку по реконструкції Дошкільного навчального закладу
№ 2 «Пролісок» по вул. Польовій, 6 м.Іллінці.
1.3 Збільшити профіцит загального фонду бюджету на суму 211500
грн , напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд).
1.4 Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку на суму
211500 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
3.Відповідно розпорядження першого заступника голови Іллінецької
райдержадміністрації від 24.09.2015 року № 196 збільшити дохідну частину
міського бюджету на загальну суму 86054 грн (вересень місяць – 12558 грн,

жовтень місяць – 65573 грн, листопад місяць - 7923) по коду доходів 4103700
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів.
3.1.Збільшити видатки:
КФК 250203 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів.
КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку – 86054 грн (вересень місяць –
12558 грн, жовтень місяць – 65573 грн, листопад місяць – 7923 грн)
4. Про внесені зміни повідомити фінансове управління Іллінецької
райдержадміністрації та відділення Державного казначейства.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.ЯРЕМЕНКО

