БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

22 лютого 2016 р.№8

м._Баштанка__

_V_сесія сьомого
скликання

Про внесення змін до
міського бюджету
Баштанської міської
ради на 2016 рік

Розглянувши поданий проект змін до міського бюджету Баштанської
міської ради на 2016 рік, відповідно до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2016 рік», статей 143, 144 Конституції України,
Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 23 статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний
бюджет України на 2016 рік», внесення змін до чинного бюджетного
законодавства, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома інформацію першого заступника міського голови
Березовської С.В. щодо необхідності внесення змін до міського бюджету
Баштанської міської ради на 2016 рік.
2. Внести зміни до доходів загального фонду міського бюджету (додаток 1).
2.1.Зменшити надходження загального фонду міського бюджету на суму
48,000 тис.грн. із них:
- Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами забруднення
на 23,000 тис.грн.;
- Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях
чи на об’єктах, крім розміщення окремих
видів відходів як вторинної сировини
на 25,000 тис.грн.;
3. Внести зміни до доходів спеціального фонду міського бюджету (додаток 1).
3.1.Збільшити надходження спеціального фонду міського бюджету
на
суму 48,000 тис.грн. із них:
- Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами забруднення
на 23,000 тис.грн.;
- Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях
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чи на об’єктах, крім розміщення окремих
видів відходів як вторинної сировини

на 25,000 тис.грн.;

4. Внести зміни у видаткову частину загального та спеціального фонду
міського бюджету (додаток 2).
4.1. Збільшити бюджетні призначення по загальному фонду міського
бюджету:
Міська рада:
в тому числі:
Органи місцевого самоврядування (КТКВК 010116) на суму 6,00 тис. грн.
Дошкільні заклади освіти (КТКВК 070101) на суму 10,00 тис. грн.;
Інші видатки на соціальний захист населення (КТКВК 090412 ) на суму 30,300
тис. грн.;
Благоустрій міст,сіл, селищ (КТКВК 100203) на 689,835 тис.грн.;
Інші культурно-освітні заклади та заходи (КТКВК 110502 ) на суму 72,000 тис.
грн.;
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально- економічного та культурного розвитку регіонів (КТКВК 250344 ) на
суму 11,000 тис. грн.;
Інші субвенції (КТКВК 250380 ) на суму 213,900 тис. грн.
4.2. Збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду міського
бюджету:
Міська рада:
в тому числі:
Органи місцевого самоврядування (КТКВК 010116) на суму 77,00 тис. грн.;
Дошкільні заклади освіти (КТКВК 070101) на 372,00 тис.грн.;
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади (КТКВК 100102)
на 46,000 тис.грн;
Благоустрій міст,сіл, селищ (КТКВК 100203) на 200,00 тис.грн.
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності
(КТКВК 180409) на 1459,000 тис.грн,;
Інша
діяльність
у
сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища(КТКВК 240604)на суму 48,00 тис.грн.;
4.3. Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду міського
бюджету:
Міська рада:
в тому числі:
Видатки на проведення робіт,пов’язаних із будівництвом,реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703) на 619,835
тис.грн;
Інші природоохоронні заходи (КТКВК 200700) на 48,000 тис.грн;
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5.Затвердити обсяг доходів по загального фонду міського бюджету на суму
12254,984 тис.грн., обсяг спеціального фонду міського бюджету на суму
918,000 тис.грн (Додаток 3).
6. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік у
сумі 15740,184тис. грн., із них обсяг видатків загального фонду бюджету в
сумі - 12638,184 тис. грн.. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі
3102,000 тис. грн. (Додаток 4).
7. Установити дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 383,200 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення вільного залишку коштів міського бюджету станом на 01 січня
2016 року (БКФБ 208100) - +2567,200 тис.грн.;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку( спеціального фонду) (БКФБ 208400)-2184,000 тис.грн. (додаток 5).
8. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі –
2184,000 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку( спеціального фонду) (БКФБ 208400)+2184,000 тис.грн. (додаток5).
9. Затвердити уточнений перелік об’єктів,видатки на які у 2016 році буде
здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку Баштанської міської ради
(додаток 6).
10. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуються за рахунок
коштів міського бюджету Баштанської міської ради на 2016 рік (додаток 7).
11. Затвердити у складі видатків бюджету Баштанської міської ради
загальний обсяг коштів на реалізацію міських галузевих програм на загальну
суму – 6504,936тис. грн., із них обсяг видатків загального фонду міського
бюджету в сумі – 4349,936 тис. грн., спеціального фонду – 2155,000 тис. грн.
(Додаток 7).
11. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів .

Міський голова

І.В.Рубський
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення міської ради «Про внесення змін до міського бюджету
Баштанської міської ради на 2016 рік»
Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення.
Відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу
України, на підставі пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України
на 2016 рік»,з метою уточнення видаткової частини міського бюджету
Баштанської міської ради, перерозподілу обсягу бюджетних призначень на 2016
рік та залучення вільного залишку коштів на 1 січня 2016 року.
2.Мета і завдання підготовки проекту рішення.
Метою підготовки проекту рішення є ефективне використання наявного
фінансового ресурсу бюджету Баштанської міської радиз урахуванням
додаткової потреби на фінансування установ бюджетної сфери та міських
програм.
З урахуванням вищевикладеного пропонується внести до міського
бюджету наступні зміни та уточнення:
З урахуванням вимог Закону України від 24.12.2015року №918-V111 «
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового
спрямування екологічного податку» внесено зміни до доходів загального
фонду міського бюджету :
Зменшено надходження загального фонду міського бюджету на суму
48,000 тис.грн. із них:
- Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення на 23,000 тис.грн.;
- Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього
місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як
вторинної сировини
на 25,000 тис.грн.;
Збільшено надходження спеціального фонду міського бюджету на суму
48,000 тис.грн. із них:
- Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення на 23,000 тис.грн.;
- Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього
місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як
вторинної сировини на 25,000 тис.грн.;
Збільшено бюджетні призначення по загальному фонду міського бюджету:
Органи місцевого самоврядування (КТКВК 010116) на суму 6,00 тис. грн.в
тому числі на членські внески в Асоціацію «Енергоефективні міста
України»:
- вступні внески-4,000 тис.грн.,
- річний членський внесок-2,000 тис.грн.
Дошкільні заклади освіти (КТКВК 070101) на суму 10,00 тис. грн.; в тому числі
на поліпшення матеріально- технічної бази ДНЗ( придбання матеріалів).
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Інші видатки на соціальний захист населення (КТКВК 090412 ) на суму 30,300
тис. грн.в тому числі на виплату одноразової матеріальної допомоги
учасникам бойових дій -8,000тис.грн., на виплату компенсації на оплату
житлово- комунальних послуг учасникам АТО та членів їх родин на період
їх участі а АТО на Сході України-15,300тис.грн, допомоги на поховання7,000тис.грн.
Благоустрій міст,сіл, селищ (КТКВК 100203) на 689,835 тис.грн. в тому числі на
виплату заробітної плати працівників, задіяних на громадських роботах,
на проведення поточного ремонту доріг по вулиці Реца, Баштанської
республіки, Лугова, Ювілейна-568,000 тис.грн., на очищення проїзної
частини доріг від снігових заметів та прибирання полотна доріг міста
Баштанка -51,835 тис.грн.
Інші культурно-освітні заклади та заходи (КТКВК 110502 ) на суму 72,000 тис.
грн.в тому числі на проведення заходів до Дня міста ( виготовлення книги
до ювілейної дати міста Баштанка, придбання сувенірної продукції,
святкові заходи) на суму 70,000 тис.грн., на заходи до відзначення дня
аварії на Чернобильській АЄС на суму 2,000 тис. грн..
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально- економічного та культурного розвитку регіонів (КТКВК 250344 ) на
суму 11,000 тис. грн. в тому числі на надання субвенції УДКСУ у
Баштанському районі Миколаївської області на придбання обладнання
для модернізації банківського обслуговування місцевих бюджетів.
Інші субвенції (КТКВК 250380 ) на суму 213,900 тис. грн. на делегування
коштів районному бюджету по забезпеченню підвозу дітей до закладів
освіти -100,000 тис.грн., на здійснення видатків міського бюджету з метою
недопущення погіршення організації навчально-виховної роботи з дітьми,
підлітками та молоддю територіальної громади міста Баштанка та сіл
Баштанської міської ради по організації та проведенню культурно-масових
заходів-30,000 тис.грн., на придбання медичного обладнання в Баштанську
центральну лікарню для клінічної лабораторії-82,000 тис.грн., для
пошукової роботи Баштанського
районного краєзнавчого музею1,900тис.грн.
Збільшено бюджетні призначення по спеціальному фонду міського бюджету:
Органи місцевого самоврядування (КТКВК 010116) на суму 77,00 тис. грн. в
тому числі на придбання комп’ютерної та офісної техніки( комп’ютера в
комплекті, проектор, фотоапарат, відеокамера).,
Дошкільні заклади освіти (КТКВК 070101) на 372,00 тис.грн. в тому числі на
придбання обладнання для ДНЗ-12,000 тис.грн., капітальний ремонт
внутрішніх мереж водопроводу та каналізації в ДНЗ»Дюймовочка» по
вул.Баштанської республіки,11-300,000тис.грн., капітальний ремонт 1
поверху (кухні та дитячої вбиральні) ДНЗ№3»Чебурашка» по вул..Карла
Маркса,21-60,000 тис.грн.
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади (КТКВК 100102)
на 46,000 тис.грн в тому числі на ПКД по капітальному ремонту будівлі
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гуртожитку та інженерних мереж по вул..Сизоненка,5 -16,000тис.грн., на
ПКД по капітальному ремонту будівлі гуртожитку та інженерних мереж
по вул. Промислова ,17А -30,000тис.грн.,
Благоустрій міст,сіл, селищ (КТКВК 100203) на 200,00 тис.грн. в тому числі на
придбання та встановлення 1 комплексу на 16 камер відео спостереження
на об’єктах благоустрою.
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності
(КТКВК 180409) на 1459,000 тис.грн, з них КП»Місьводоканалу» на
придбання обладнання до насосної станції 1-111 підйому-400,000тис.грн., ,
КП»Добробут» на придбання трактора МТЗ, ручних роторних
снігоочищувачів, снігоочищувача роторного на базі МТЗ, комбінованої
дорожньої машини на шасі ЗИЛ -1059,000 тис.грн.
Інша
діяльність
у
сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища(КТКВК 240604)на суму 48,00 тис.грн. в тому числі на в тому числі
на заходи по озелененню міста-8,500 тис.грн., коригування кошторисної
документації ( книга 3) і супровід до робочого проекту « Виготовлення
проектно- кошторисної документації
на будівництво 11 черги
каналізаційних очисних споруд м.Баштанка-8,000 тис.грн.придбання
контейнерів для вивозу твердих побутових відходів-31,500тис.грн.
Зменшено бюджетні призначення по загальному фонду міського бюджету:
Видатки на проведення робіт,пов’язаних із будівництвом,реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703) на 619,835
тис.грн в тому числі на проведення поточного ремонту доріг по вулиці
Реца, Баштанської республіки, Лугова, Ювілейна-568,000 тис.грн., на
очищення проїзної частини доріг від снігових заметів та прибирання
полотна доріг міста Баштанка -51,835 тис.грн.
Інші природоохоронні заходи (КТКВК 200700) на 48,000 тис.грн. в тому
числі на заходи по озелененню міста-16,500 тис.грн., придбання
контейнерів для вивозу твердих побутових відходів-31,500тис.грн.
Стан нормативно-правової бази у у даній сфері правового регулювання
1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3.Закон України „Про Державний бюджет України на 2016 рік";
4. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Головний бухгалтер

В. М. Солонар

