УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА
Ш ІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Рішення
«13» грудня 2016 року

проект

Про внесення змін до
міського бюджету на 2016 рік
Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного
розвитку, інвестицій та бюджету Почаївської міської ради відповідно до пункту
23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 78, 101 Бюджетного Кодексу України та рішення обласної ради
«Про обласний бюджет на 2016 рік від 30.11.2016 № 382, Почаївська міська рада
ВИРІШИЛА :

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2016
рік на 3270500 гривень, за рахунок:
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 3070500
гривень;
податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді заробітної плати на суму 200000 гривень.
2., Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2016
рік на 200000 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального
фонду міського бюджету:
2Л. Почаївська міська рада
200000 гри.
з них на:
• поточні видатки
200000 гри.
в тому числі:
КФК 250380 «Інші субвенції»
3070500 грн.
3.
Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюдже
2016 рік на 3070500 гривень за рахунок освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, шляхом передачі з загального фонду до (бюджету
розвитку) спеціального фонду:
3.1. Почаївська міська рада
3070500 грн.
з них:
• капітальні видатки (КЕКВ 3000)
3070500 грн.
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в тому числі школа дитячий садок,
інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 3070500 грн.
3.
Затвердити профіцит міського бюджету у сумі 3070500 гривень,
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду
бюджету до (бюджету розвитку) спеціального фонду, згідно з додатком 1.

4.
Затвердити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у су
3070500 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
загального фонду бюджету до (бюджету розвитку) спеціального фонду, згідно з
додатком 1.
5. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету,
згідно з додатком 2.
6.

Контроль за виконанням

даного

рішоннж
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