РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(

38 сесія)

РІШЕННЯ
« 13» грудня 2017 року

м. Рубіжне

№ 38 /2

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 розпоряджень ДФ ЛОДА від 23.11.2017 №№ 1122, 1127, від 24.11.2017
№ 1138, від 27.11.2017 1160, від 05.12.2017 № 1196, від 06.12.2017 №№ 1202, 1204 та розглянувши
звернення головних розпорядників бюджетних коштів: начальника управління
житлово-комунального господарства Жердєва Д.О. від 07.12.2017 № 21/ф, начальника
відділ міського комунального майна Лященко Т.О. від 30.11.2017 № 282, керуючого
справами виконавчого комітету Арцева Ю.М. від 06.12.2017 №№ 3945,3946, від
11.12.2017 № 3949, начальника управління праці та соціального захисту населення
Ковтун Н. П. від 11.12.2017
№ 443, начальника управління освіти Обаполенко О.В. від
29.11.2017 № 1504, від 04.12.2017 № 1557, від 11.12.2017 № 1594, в.о. начальника управління
охорони здоров’я Янко Н.І. від 05.12.2017 № 01-25-578, в.о. начальника відділу
культури молоді та спорту Стародубцевої Н.А. від 28.11.2017 № 455, від 29.11.2017 №
461, на підставі рекомендацій постійних комісій міської ради від «13» грудня 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, ч.2, п. 3 ч. 4 ст. 42, п.1,
2, 3 ст. 50, 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. Здійснити перерозподіл видатків загального та спеціального фондів
міського бюджету у сумі 650 182,20 (шістсот п’ятдесят тисяч сто вісімдесят дві) грн.
20 коп. згідно додатку 1.
1.2. 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)» на суму 650 182,20 (шістсот п’ятдесят тисяч сто вісімдесят дві) грн. 20 коп.
згідно додатку 1.
1.3. Внести зміни в розподіл доходів по субвенції з державного бюджету по
загальному фонду міського бюджету у сумі 19 333 448,00 (дев’ятнадцять мільйонів
триста тридцять три тисячі чотириста сорок вісім) грн. згідно додатку 2.

1.4. Внести зміни в розподіл видатків по субвенції з державного бюджету по
загальному фонду міського бюджету у сумі 19 055 448,00 (дев’ятнадцять мільйонів
п’ятдесят п’ять тисяч чотириста сорок вісім) грн. згідно додатку 2.
1.5. 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 278 000,00 (двісті
сімдесят вісім тисяч) грн. згідно додатку 2.
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 «51397260,46», «7178769,90» відповідно цифрами
«52670054,46», «8076770,90»;
- по рядку «080101-0731-2010» цифри «41195832,46», «5883044,90» відповідно
цифрами «42256236,46», «6781044,90»;
- по рядку «080800-0726-2180» цифри «8686048,00» відповідно цифрами
«8836048,00».
- по рядку «081003-0763-2200» цифри «1281796,00» відповідно цифрами
«1318396,00».
3. 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.

Секретар міської ради

В.Соловйов

