УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
3 сесія

7 скликання

04.12.2015 р.

Про внесення змін до рішення 58 сесії 6 скликання
від 23.01.2015р. «Про міський бюджет на 2015 рік»
Відповідно до п.23ст.26 та п.4.3ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,ст..78 п.7 Бюджетного кодексу України, та за погодженням з постійною комісією з питань
соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету за рахунок додаткових надходжень які склалися
станом на 01.11.2015 року в сумі 181 751 грн. по :
- 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів» та направити на КФК 250404 «Інші видатки » КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» для сплати
ПДВ.
2. Внести зміни в рішення 58 сесії 6 скликання міської ради від 23.01.2015р. «Про міський бюджет на 2015
рік» та п.5 викласти в наступній редакції:
Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету в сумі 5 000 грн.
3. Направити кошти вільного залишку загального фонду , що склався станом на 01.01.2015р., в сумі
98 295 грн.00 коп. на КФК 250404 «Інші видатки » КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» для сплати ПДВ.
4. Зменшити видатки загального фонду по КФК 010116 « Органи місцевого самоврядування» в сумі 67 900
грн. 00 коп. КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» та направити на 250404 «Інші видатки » КЕКВ 2800
«Інші поточні видатки» для сплати ПДВ.
5. Направити кошти в сумі 38 060 грн. на 010116 « Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2111 «Оплата
праці бюджетних установ» за рахунок зменшення по КФК 010116 « Органи місцевого самоврядування»
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» .
6.Збільшити видатки по КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 120 грн.00
коп. за рахунок зменшення видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)
7. Направити кошти в сумі 30 000 грн.00 коп. на КФК 120201 «Періодичні видання (газети та журнали)
КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти ( установам та організаціям) фінансування газета «Барчани»
за рахунок зменшення фінансування по :
- КФК 090412 «Інші видатки та соціальний захист» КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню» в сумі 10 000
грн.00 коп.
- КФК 250102 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» в сумі 10 000 грн.00 коп.
- КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних) в сумі 10 000 грн.00 коп.
8. Зменшити видатки по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в
сумі 42 000 грн. та направити на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на придбання
новорічних подарунків для ДНЗ міста.
9. Перенаправити залишок коштів в сумі 1122 грн.62 коп., які були виділені 63 сесією 6 скликання від
25.08.2015р. на КФК 100203 « Благоустрій міст,сіл та селищ» КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти
( установам та організаціям) КП «Бар-благоустрій» поточний ремонт тротуару від вул.Островського до
провул.Коцюбинського на благоустрій міста.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради.

Міський голова
Секретар виконкому Подуфалов В.М. _______________
Кер.справами м/ради Логінова Л.Г.
_______________
Гол.бухгалтер Гаджалова М.Ф.
_______________

А.А.Цицюрський

