ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
8 СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

13 жовтня 2016 року
Про внесення змін до бюджету
м. Гребінки на 2016 рік
Відповідно до ст.26, ст.65 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст.78 Бюджетного Кодексу України,
міська рада в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до кошторису видатків загального фонду бюджету міста
Гребінки на 2016 рік в сумі 105 850 грн., саме : перенести кошти з КФК
250404 КЕКВ 2240 – 5 850грн. на КФК 100203 КЕКВ 2610 –
5 850грн.(виготовлення технічної документації із землеустрою).;
зменшити кошти по КФК 170703 КЕКВ 2240 – 100 000грн. (міська
програма покращення благоустрою міста на 2016 рік).
2. Внести зміни до кошторису доходів та видатків загального фонду
бюджету міста Гребінки на 2016 рік в сумі 35 000 грн., а саме:
збільшити доходну та видаткову частину по
КФКВ 130106 КЕКВ 2240 – 35 000грн.;
КФКД 41035000 – 35 000грн.
3. Внести зміни до кошторису доходів та видатків загального фонду
бюджету міста Гребінки на 2016 рік в сумі 1 269 000 грн., а саме:
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3.2.Збільшити видаткову частину:
Програма покращення благоустрою в м. Гребінка на 2016 рік – 408
439грн. (КФК 170703 КЕКВ 2240 – 327 775грн. (поточний ремонт
доріг), КФК 100203 КЕКВ 2610 – 80 664грн. (виготовлення проектнокошторисної документації – 9 663грн., реконструкція освітлення по
вул. Молодіжній, вул. Перемога – 44 000грн., відео обстеження та
гідродинамічне очищення фекальної каналізації по вул. Магістральній
та пров. Піонерському в м. Гребінка – 27 001грн.);
Програма підтримки ЖКГ в м. Гребінка на 2016 рік – 482 264грн.
(КФК 100203 КЕКВ 3220 – придбання техніки);
Програма соціально-економічного розвитку м. Гребінка на 2016 рік –
120 000грн. (КФК 250404 КЕКВ 2210 – 20 000грн. КФК 250380 2620 –
100 000грн.);
Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради на
2016 рік – 3 600грн. (КФК 010116 КЕКВ 2240);
Програма розвитку поштового зв’язку м. Гребінка на 2016 - 2018 роки
–
35 000грн.(КФК 250344 КЕКВ 2620);
Міська програма розвитку гандболу в м. Гребінка на 2016 рік –
5 000грн.
( КФК 130110 КЕКВ 2610);
Міська програма розвитку хокею в м. Гребінка на 2016 рік –
70 000грн. (КФК 130110 КЕКВ 2610);

Міська програма розвитку фут залу (міні-футболу) в м. Гребінка на
2016 рік – 30 000грн. (КФК 130110 КЕКВ 2610);
- Міська програма розвитку та популяризації настільного тенісу в місті
на 2016 рік – 13 256грн. (заробітна плата інструктора – 3 256грн.,
забезпечення участі вихованців в обласних і всеукраїнських змаганнях
з настільного тенісу – 10 000грн.);
- Міська програма підтримки футболу в м. Гребінка на 2016 рік –
3 255грн. (КФК 130110 КЕКВ 2610 – заробітна плата тренера);
- Міська програма підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на
2016 рік – 70 000грн. (КФК 130110 КЕКВ 2610 – заробітна плата
працівникам спортивного комплексу);
- Поточний ремонт службового автомобіля – 25 000грн. (КФК 010116
КЕКВ 2240 ).
4. Внести зміни до додатку № 1 міської Програми «Покращення
благоустрою
м. Гребінка на 2016 рік»(додаток додається).
-

Міський голова

В.І.Колісніченко

