УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

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

РІШЕННЯ
06.10.2015року

46 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 у жовтні місяці 2015 року
1.1.1 Збільшити дохідну частину бюджету на загальну суму 475000 грн,
а саме
Код доходів
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб – 64000 грн
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників , у
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній
податковий (звітний) період дорівнює або перевищує 75 відсотків - 185000
грн.
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг – 226000 грн.
1.1.2 Збільшити видатки загального фонду бюджету за кодом
КФК 100203 Благоустрій міста
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 50000 грн.
КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям ) – 185000 грн.
КФК 250380 Інші субвенції
КЕКВ 2620 Поточні трансферти органам управління інших рівнів –
14000 грн.
1.2 По спеціальному фонду бюджету у жовтні місяці 2015 року
1.2.1 Збільшити видатки спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку)
за кодом
КФК 150101 Капітальні видатки
КЕКВ

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
-56000 грн.
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів – 170000 грн.
1.3 Збільшити профіцит загального фонду бюджету на суму 226000 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
226000 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
2. Затвердити розпорядження міського голови
2.1 За № 21-02.2 від 28.09.2015 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
1.1.1За рахунок перерозподілу коштів
Зменшити
КФК 010116 Органи державного управління
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 35000 грн
(серпень місяць – 10000 грн, вересень місяць – 25000 грн)
Збільшити
КФК 100203 Благоустрій міста
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 16000 грн
(вересень місяць – 16000 грн )
2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 19000 грн (вересень місяць
– 19000 грн)
1.2 По спеціальному фонду бюджету
1.2.1 За рахунок перерозподілу коштів
Зменшити 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.
Збільшити видатки спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку)
за кодом
250380 Інші субвенції
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.

3. Про внесені зміни повідомити фінансове управління Іллінецької
райдержадміністрації та відділення Державного казначейства.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.ЯРЕМЕНКО

