У К Р А Ї Н А

ТУЛЬЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тульчинського району
Вінницької області
_______7_______скликання
_____4 (позачергова) __ сесія

Р І Ш Е Н Н Я № 37
від 15 січня 2016 року
Про внесення змін до рішення №32
3 (позачергової) сесії 7 скликання
від 24 грудня 2015р «Про затвердження
міського бюджету на 2016рік»
У зв’язку із прийняттям Верховною радою України 25.12.2015рокуЗакону
України «Про Державний бюджет на 2016рік»,Закону України «Про внесення змін
до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016році » від
24.12.2015р,Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»
від 24.12.2015р, відповідно до ст.77 Бюджетного кодексу України, керуючись ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Тульчинська міська рада ВИРІШИЛА:
1. провести переміщення доходів по екологічному податку із загального
фонду до спеціального в сумі 21 200 грн ;
2. провести переміщення із загального фонду по фінансуванню видатків на
благоустрій міста на суму 21 200 грн до спеціального фонду на
фінансування видатків по ліквідації стихійних сміттєзвалищ на суму
21 200 грн;
3. внести зміни щодо нарахування на фонд оплати праці єдиного соціального
внеску із розміру 36,3% на 22%,зменшивши відповідно призначення на
суму 135167 грн

в т.ч.
- по утриманню апарату міської ради на суму 130 795 грн
- по утриманню керівника групи охорони громадського порядку на
суму 2 186 грн
- по утриманню організатора фізкультурно-оздоровчої та спортивномасової роботи в місті на суму 2 186 грн
4. направити кошти по скоригованому єдиному соціальному внеску в
сумі 135 167 грн на:
- оплату комунальних послуг по утриманню
групи охорони громадського порядку
на суму 1 100 грн
- надання субвенції районному бюджету на
підписку преси для шкіл міста №1,2,3

на суму 3 730грн

- придбання та встановлення пам’ятника
«Героям Небесної сотні» з благоустроєм
прилеглої території до даного пам’ятника

на суму 128 137 грн

-

на оплату послуг з супроводження роботи з
Єдиними та Державними реєстрами

на суму 2 200 грн

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань
бюджету,
фінансів,
соціально-економічного
розвитку,
підприємництва та торгівлі(голова комісії Швейбиш Ю.І.).

Міський голова

В.М. Весняний

