УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
чотирнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження розпоряджень виконавчого
комітету (апарату) міської ради від 26.12.2016
року № 319-р. «Про внесення змін до розпису
міського бюджету на 2016 рік», від 28.12.2016
року № 320-р. «Про внесення змін до розпису
міського бюджету на 2016 рік», від 29.12.2016
року № 321-р. «Про внесення змін до розпису
міського бюджету на 2016 рік»
Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розпорядження виконавчого комітету (апарату) міської ради від 26.12.2016
року № 319-р «Про внесення змін до розпису міського бюджету на 2016 рік», від 28.12.2016 року
№ 320-р «Про внесення змін до розпису міського бюджету на 2016 рік», від 29.12.2016 року
№ 321-р «Про внесення змін до розпису міського бюджету на 2016 рік» та внести зміни і
доповнення до рішення міської ради від 22.12.2015 року № 9-VIІ «Про міський бюджет на 2016
рік»:
1.1. до додатку 1 «Доходи міського бюджету на 2016 рік» відповідно додатку 1 цього
рішення (додається);
1.2. до додатку 2 «Видатки міського бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів» відповідно до додатку 2 до цього рішення
(додається);
1.3. до додатку 5 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за
рахунок коштів бюджету розвитку» відповідно додатку 3 цього рішення (додається);
1.4. до додатку 6 «Джерела фінансування бюджету міста Татарбунари на 2016 рік»
відповідно додатку 4 цього рішення (додається);
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань бюджету, фінансів та управління майном.
Міський голова

А.П.Глущенко
Проект
рішення
підготовлено
відділом
бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської
ради

Додаток 1
дорішення міської ради
від .2017 року
№ _____
Проект змін до додатка 1 до рішення міської ради від 22 грудня 2015 року №9-VII "Про міський бюджет на 2016
рік" "Доходи міського бюджету на 2016 рік

1
2
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління

3
10 956 000,00
10 956 000,00

4
9000000,00
9000000,00

грн.
Спеціальний фонд
в т.ч.
Всього
бюджет
розвитку
5
6
1956000,00 1 956 000,00
1956000,00 1 956 000,00

41030000 Субвенції

10 956 000,00

9000000,00

1956000,00

1 956 000,00

1956000,00

1 956 000,00

1956000,00

1 956 000,00

Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Субвенція з інших бюджетів на виконання
інвестиційних проектів
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
41034500
соціально-економічного розвитку окремих
територій
Всього доходів
41030400

Міський голова

Всього

Загальний
фонд

1 956 000,00

9 000 000,00

9000000,00

10956000,00

9000000,00

А.П. Глущенко

Додаток 2
до рішення міської ради
від _2017 року
№
Проект змін до додатка 2 до рішення міської ради від 22 грудня 2015 року №9-VII "Про міський бюджет на 2016 рік" "Видатки міського бюджету на 2016 рік за тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Видатки загального фонду
з них:
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього

поточні
видатки
2000

2

3

4

1

оплата
праці з
нарахуван
нями 21102120

5

(грн.)

Видатки спеціального фонду
з них:

Всього

поточні
видатки
2000

оплата
праці з
нарахув
аннями
21102120

оплата
комунал
ьних
послуг
та
енергон
осіїв
2270

7

8

9

10

видатки
розвитку

11

з них:

бюджет
розвитку

12

з них
капітальні
видатки за
рахунок коштів, що передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
13

РАЗОМ

14

Будівництво
150000

9000000,00

9000000,00

9000000,00

9000000,00

9000000,00

9000000,00

9000000,00

9000000,00

9000000,00

9000000,00

1956000,00

1956000,00

1956000,00

1956000,00

1956000,00

1956000,00
10956000,00

1956000,00
10956000,00

1956000,00 1956000,00
10956000,00 10956000,00

1956000,00
10956000,00

Капітальні вкладення
150101
170000

170703

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,
телекомунікації, інформатизація
Видатки на проведення робіт, пов'язаних з
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг
Всього видатків
Міський голова
Виконавець: Л.С.Лютикова

А.П.Глущенко

Додаток

3

до рішення міської ради
від __. 2017 р.
№

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)
Код
тимчасової
відомчої
класифікації
видатків

Назва головного розпорядника
коштів
Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації;тощо

Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Найменування коду тимчасової
класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів

150000

Будівництво

РАЗОМ
видатків на
поточний рік

9000000,00
Будівництво водонапірної насосної станції за
адресою вул. Степова, буд. № 6 м.
Татарбунари, Одеської області

150101/3122

170703

Всього
Загальни
Відсоток
видатків на
й обсяг
завершенос завершення
фінансува
ті об’єктів будівництва
ння
на майбутні об’єктів на
будівницт
майбутні
роки
ва
роки

9000000,00

Видатки на проведення робіт,
пов'язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг

1956000,00

170703/3122

Будівництво нової асфальтної дорги по вул.
Борисівська м. Татарбунари

988000,00

170703/3122

Будівництво нової асфальтної дорги по вул.
Дністровська м. Татарбунари

968000,00

РАЗОМ ВИДАТКІВ

10956000,00
А.П.Глущенк
о

Міський голова

Зміни до джерел фінансування бюджету міста Татарбунари на 2016 рік
( грн.)

Спеціальний фонд
У т.ч. бюджет
Разом
розвитку

Код

Назва

Загальний фонд

1

2

3

4

5

200000
208000

Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок зміни залишку
коштів бюджетів
На початок періоду

-9000000,00
-9000000,00

9000000,00
9000000,00

9000000,00
9000000,00

Кошти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку спеціального
фонду
Всього за типом кредитора
Фінансування за активними операціями
Зміни обсягів готівкових коштів
На початок періоду
Кошти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку спеціального
фонду
Всього за типом боргового зобов’язання

-9000000,00

9000000,00

9000000,00

-9000000,00
-9000000,00
-9000000,00

9000000,00
9000000,00
9000000,00

9000000,00
9000000,00
9000000,00

-9000000,00

9000000,00

9000000,00

-9000000,00

9000000,00

9000000,00

208100
208400

600000
602000
602100
602400

Міський голова

А.П. Глущенко

Разом
6

