РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(тридцять шоста сесія)

РІШЕННЯ
« 29 » листопада 2017 року

м. Рубіжне

№ 36 /7

Про внесення змін у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7
до рішення міської ради від 21.12.2016
№ 21/6 «Про міський бюджет на 2017 рік»
по загальному та спеціальному фондам
міського бюджету

На виконання розпорядження ДФ ЛОДА від 10.11.2017 № 1040 та розглянувши
звернення головних розпорядників бюджетних коштів: в.о. начальника управління
освіти Бурлуцької С.І. від 12.10.2017 № 1275, начальника управління житловокомунального господарства Жердєва Д.О. від 06.11.2017 № 18/ф, заступника
начальника управління житлово-комунального господарства Черненко А.О. від
15.11.2017 №№ 1151,1152, від 21.11.2017 № 20/ф, начальника управління праці та
соціального захисту населення Ковтун Н П. від 25.10.2017 № 387, від 26.10.2017 № 388,
від 08.11.2017 № 12/6357, в.о. начальника управління охорони здоров’я Янко Н.І. від
09.11.2017 № 01-25-530, від 10.11.2017 № 01-25-531, від 14.11.2017 № 01-25-535,
начальника відділу культури молоді та спорту Сидорчук В.П. від 13.11.2017 №№ 426,
427, в.о. начальника відділу культури молоді та спорту Стародубцевої Н.А. від
22.11.2017 № 435, на підставі рекомендацій постійної комісії міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету та фінансів від «22» листопада 2017 року,
відповідно до ст. ст. 14, 22-24, 63, 64, 691, 71-77, 85, 89, 91, 96, 97, 101, 1032, 1034
Бюджетного кодексу України, керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59, ч.
1 ст. 61, ч. 7 ст. 64, ч. 2 ст. 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Рубіжанська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести в додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 рішення Рубіжанської міської ради від
21.12.2016 № 21/6 «Про міський бюджет на 2017 рік» (далі – Рішення) по загальному
та спеціальному фондам міського бюджету на 2017 рік наступні зміни:
1.1. За рахунок перевиконання доходної частини бюджету станом на 01.09.2017
збільшити доходну частину загального фонду міського бюджету на суму 235 897,00
(двісті тридцять п’ять тисяч вісімсот дев’яносто сім) грн. та видатки загального фонду
у сумі 25 790,00 (двадцять п’ять тисяч сімсот дев’яносто) грн. згідно додатку 1.
1.2. За рахунок вільного залишку бюджетних коштів загального фонду
міського бюджету на 01.01.2017 по коду класифікації фінансування по типу
кредитора 208100 «Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на
початок періоду » і по типу боргового зобов’язання 602100 «Зміни обсягів бюджетних
коштів на початок періоду» збільшити доходну частину загального фонду міського
бюджету у сумі 148 403,00 (сто сорок вісім тисяч чотириста три) грн. згідно
додатку 1.
1.3.
За рахунок перевиконання доходної частини бюджету станом на
01.09.2017 по загальному фонду бюджету та за рахунок вільного залишку

бюджетних коштів загального фонду міського бюджету на 01.01.2017 внести зміни до
фінансування загального та спеціального фондів міського бюджету на 2017 рік по
коду класифікації фінансування по типу кредитора 208400 «Кошти, що передаються
із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» і по типу
боргового зобов’язання 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» та збільшити видатки
спеціального фонду бюджету у сумі 358 510,00 (триста п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот
десять) грн. згідно додатку 1.
1.4. За рахунок перевиконання доходної частини бюджету по спеціальному
фонду міського бюджету збільшити доходи та видатки спеціального фонду міського
бюджету у сумі 99 248,87 (дев’яносто дев’ять тисяч двісті сорок вісім) грн. 87 коп.
згідно додатку 1.
1.5. Здійснити перерозподіл видатків загального фонду міського бюджету у
сумі 794 370,00 (сімсот дев’яносто чотири тисячі триста сімдесят) грн. згідно
додатку 2.
1.6. Внести зміни до фінансування загального та спеціального фондів міського
бюджету на 2017 рік по коду класифікації фінансування по типу кредитора 208400
«Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)» і по типу боргового зобов’язання 602400 «Кошти, що
передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду)» та збільшити видатки спеціального фонду бюджету на суму 334 640,00
(триста тридцять чотири тисячі шістсот сорок) грн. згідно додатку 2.
1.7. Внести зміни в розподіл доходів та видатків по субвенції з державного
бюджету по загальному фонду міського бюджету у сумі 165 514,00 (сто шістдесят
п’ять тисяч п’ятсот чотирнадцять) грн. згідно додатку 3.
2. У колонках 4, 5 додатку 3 «Розподіл видатків міського бюджету на 2017 рік
за головними розпорядниками коштів» рішення Рубіжанської міської ради від
21.12.2016 № 21/6 «Про міський бюджет на 2017 рік» по головному розпоряднику
коштів - Управлінню охорони здоров'я Рубіжанської міської ради замінити:
- по рядку «всього» цифри «50797297,00», «7053374,36» відповідно цифрами
«51397260,46», «7178769,90»;
- по рядку «080101-0731-2010» цифри «40101623,00», «5878619,36» відповідно
цифрами «41195832,46», «5883044,90»;
- по рядку «080800-0726-2180» цифри «9234018,00», «1080965,00» відповідно
цифрами «8686048,00», «1201935,00».
3. Замінити у додатку 6 «Перелік об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» рішення Рубіжанської міської
ради від 21.12.2016 № 21/6 «Про міський бюджет на 2017 рік» назву об’єкта
«Выполнение работ по устройству пожарного трубопровода из существующей
скважины №2 на полигоне ТБО» на «Устройство пожарного водопровода на полигоне
ТБО из скважины №2- капитальный ремонт».
4. Фінансовому управлінню міської ради (Трушенко Н.К.) зазначені зміни
врахувати в роботі.
4. Загальному відділу (Дев’ятерикова Л.В.) це рішення розмістити на
офіційному сайті Рубіжанської міської ради.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова

С. І. Хортів

