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У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від  “22” грудня  2016  №  453				
19    сесії      7         скликання



Про внесення змін до  бюджету
міста Южноукраїнська на 2016 рік
	

Керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», п.47 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», враховуючи  рішення Миколаївської обласної ради від 07.12.2016 №7 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2016 рік та інших нормативних документів, які регламентують бюджетний процес, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління Южноукраїнської міської ради Гончарової Т.О. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2016 рік, Южноукраїнська міська рада

В И  Р І Ш И Л А:

1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового управління Южноукраїнської міської ради Гончарової Т.О. про необхідність внесення  змін до міського бюджету на 2016 рік.
2. Внести зміни до міського бюджету на 2016 рік:
2.1. У доходну частину міського бюджету:
Загальний фонд:
збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (КБКД 41030600) на 2 240,62650 тис. грн.; 
затвердити обсяг субвенції з обласного бюджету за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КБКД 41034204) в сумі                  473,1 тис. грн.;
збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (КБКД 41031000) на суму 0,9 тис. грн.;  
збільшити обсяг субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання депутатами обласної ради доручень виборців  відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2016 рік (КБКД 41035000) на суму 20,0 тис. грн.; 
збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов,  (КБКД 41036100) в сумі 510,0 тис. грн.
З метою забезпечення якісного виконання міського бюджету за підсумками звітного періоду:
зменшити планові призначення:
	податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (КБКД 11020200) на суму 15,0 тис. грн.

за рахунок збільшення понадпланових призначень:
	податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (КБКД 11010100) на суму                    15,0 тис. грн.

Спеціальний фонд:
	в зв’язку із вивільненням невикористаних бюджетних призначень спеціального фонду міського бюджету в частині видатків, які передбачались у 2016 році за рахунок надходжень до цільового фонду Южноукраїнської міської ради для вирішення питань розвитку інфраструктури міста, зменшується плановий обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету в частині надходжень доходного джерела - цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КБКД 5011000), в сумі 18,4 тис. грн.
2.2. У видаткову частину міського бюджету:
Загальний фонд:
збільшити обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету на 2 734,6265 тис. грн. за рахунок міжбюджетних трансфертів:
 - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу на 2 240,62650 тис. грн.; 
- субвенції з обласного бюджету за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 473,1 тис. грн, із них, видатки  на обслуговування громадян, які переміщаються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції – 209,6 тис. грн.;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу на суму 0,9 тис. грн.;  
- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання депутатами обласної ради доручень виборців  відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2016 рік на суму 20,0 тис. грн., які направити на придбання розвивально-ігрового матеріалу для комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія».
З метою забезпечення якісного виконання міського бюджету у 2016 році за видатками невикористані бюджетні призначення загального фонду міського бюджету відновити на вільному залишку міського бюджету в сумі 2 939,8 тис. грн. та зменшити відповідно обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету на 2 939,8 тис. грн.
Зменшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету за рахунок перерозподілу бюджетних призначень шляхом внесення змін до джерел фінансування, а саме: збільшити обсяг коштів, що передаються із загального фонду 32,485 тис. грн.
Спеціальний фонд:
збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов,  в сумі 510,0 тис. грн.
З метою забезпечення якісного виконання міського бюджету у 2016 році за видатками невикористані бюджетні призначення спеціального фонду відновити рахунки міського бюджету станом 01.01.2016 в сумі 7 885,3 тис. грн. та зменшити відповідно обсяг видаткової частини спеціального фонду міського бюджету на 7 885,3 тис. грн., із них направити на відновлення вільного залишку міського бюджету шляхом зменшення обсягу коштів, що передається із загального фонду бюджету до бюджет розвитку (спеціальний фонд), в сумі 7 807,0 тис. грн. та на відновлення залишку цільового фонду Южноукраїнської міської ради для вирішення питань розвитку інфраструктури міста станом на 01.01.2016 в сумі 78,3 тис. грн.
В зв’язку із невикористанням бюджетних призначень спеціального фонду міського бюджету в частині видатків, які передбачались у 2016 році за рахунок надходжень до цільового фонду Южноукраїнської міської ради для вирішення питань розвитку інфраструктури міста, зменшити обсяг видаткової частини спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік за рахунок зменшення планового обсягу відповідних надходжень на 2016 рік на 18,4 тис. грн.
Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету за рахунок перерозподілу бюджетних призначень шляхом внесення змін до джерел фінансування, а саме: збільшити обсяг коштів, що передаються із загального фонду 32,485 тис. грн.
2.3. Затвердити обсяги додаткових асигнувань та перерозподіл бюджетних призначень загального та спеціального фондів міського бюджету за головними розпорядниками бюджетних коштів в розрізі функціональної та економічної бюджетної класифікації видатків (додаток 1).
	Затвердити на 2016 рік:

уточнений загальний обсяг доходів бюджету міста Южноукраїнська у сумі                     324 371,14150 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету - в сумі 312 635,0495 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету - в сумі     11 736,092 тис.грн., в тому числі кошти бюджету розвитку міського бюджету – в сумі 464,5 тис. грн. (додаток 2);
уточнений загальний обсяг видатків міського бюджету в сумі                                   333 146,50190 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - в сумі 278 254,79238 тис.грн. та обсяг видатків спеціального фонду бюджету - в сумі                   54 891,70952 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку міського бюджету – в сумі                43 608,11752 тис. грн.;
загальний фонд міського бюджету з профіцитом у сумі 34 380,25712 тис.грн.:
джерелом формування якого визначити залучення вільного залишку коштів у сумі 7 798,03014 тис. грн., із них за рахунок залишку коштів за станом на 01.01.2016, що надійшли з державного бюджету, а саме: освітньої субвенції у сумі 200,1 тис. грн, медичної субвенції у сумі 2 794,37918 тис. грн.;
напрямом використання якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі 42 178,28726 тис.грн. за рахунок обсягу надходжень, запланованого на 2016 рік, у сумі 42 178,28726 тис.грн. (додаток 3);
спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 43 155,61752 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:
залучення залишків коштів на рахунках спеціального фонду міського бюджету на 01.01.2016 у сумі 977,33026  тис.грн.;
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі 42 178,28726 тис. грн. (додаток 3).
	Затвердити уточнені бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Южноукраїнськ на 2016 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування в сумі 333 146,50190 тис.грн., у тому числі загального фонду – 278 254,79238 тис.грн. та  спеціального фонду - в сумі 54 891,70952 тис.грн, в тому числі бюджет розвитку міського бюджету – в сумі 43 608,11752 тис. грн. (додатки 4, 4-1).

5. Затвердити  уточнений  обсяг бюджету розвитку міського бюджету в сумі            43 608,11752 тис.грн. та перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 5).
6. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм на загальну суму 63 880,23822 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - у сумі 32 215,8117 тис.грн., обсяг видатків спеціального фонду бюджету - у сумі 31 664,42652 тис.грн. (додаток 6).
 7.  Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 8.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін (Узунов) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мустяцу Г.Ф.


Міський голова	 							               В.К.Пароконний








Гончарова Т.О.
2-52-02








