БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від

листопада 2015 р. №

м. Баштанка

ІI сесія сьомого скликання

Про внесення змін до
міського бюджету
Баштанської міської
ради на 2015 рік
Розглянувши поданий проект змін до міського бюджету Баштанської міської
ради на 2015 рік, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на
2015 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 2015 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
2015 рік.
2. Внести зміни до доходів загального фонду міського бюджету (додаток 1).
2.1.Збільшити надходження загального фонду міського бюджету на суму 242,087
тис.грн. із них:
- Акцизний податок з реалізації суб`єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
на 211,900 тис.грн.;
- Стабілізаційна дотація
на 30,187тис.грн.
2.2.Зменшити надходження загального фонду міського бюджету на суму 5,000
тис.грн. із них:
- Податок на прибуток підприємств
та фінансових установ комунальної
власності
на 5,000 тис. грн.
3. Внести зміни до доходів спеціального фонду міського бюджету (додаток 1).
3.1.Збільшити надходження спеціального фонду міського бюджету на суму
72,04938 тис.грн. із них:
- Благодійні внески, гранти та дарунки,
отримані бюджетними установами
на 27,216 тис.грн.;
-Кошти, що отримують бюджетні
установи від підприємств, організацій,
фізичних осіб тавід інших бюджетних
установ для виконання цільових
заходів, у тому числі заходів з
відчуження для суспільних потреб
земельних ділянок та розміщених
на них інших об`єктів
на 44,83338 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:
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Міська рада:
в тому числі:
Органи місцевого самоврядування (КТКВК 010116) на суму 79,000 тис. грн.;
Дошкільні заклади освіти (КТКВК 070101) на суму 45,187000 тис. грн.;
Централізовані бухгалтерії (КТКВК 070804) на суму 23,000 тис. грн.;
Благоустрій міст, сіл,селищ (КТКВК 100203 ) на суму 12,000 тис. грн.;
Інші культурно- освітні заклади та заходи (КТКВК 110502 ) на суму 10,000 тис. грн.;
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом
та утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703 ) на суму 10,000 тис. грн.;
Інші видатки (КТКВК 250404 ) на суму 6,500 тис. грн.
4.2. Збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду міського
бюджету:
Міська рада:
в тому числі:
Органи місцевого самоврядування (КТКВК 010116) на суму 22,000 тис. грн.;
Дошкільні заклади освіти (КТКВК 070101) на 27,21600 тис.грн.;
Благоустрій міст,сіл, селищ (КТКВК 100203) на 44,83338 тис.грн.
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (КТКВК 110204 ) на
суму 29,400 тис. грн.;
4.Затвердити обсяг доходів по загального фонду міського бюджету на суму 12510,289
тис.грн., обсяг спеціального фонду міського бюджету на суму 933,44814 тис.грн.
(Додаток 3).
5. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2015 рік у сумі
15940,97936тис. грн., із них обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 12343,00122 тис. грн.. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 3597,97814
тис. грн. (Додаток 4).
6. Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 167,28778 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення вільного залишку коштів міського бюджету станом на 01 січня 2015
року (БКФБ 208100) - +484,09222 тис.грн.;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(
спеціального фонду) (БКФБ 208400)-651,380 тис.грн. (додаток 6).
7. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі – 2664,530
тис.грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення залишку коштів міського бюджету станом на 01 січня 2015 року
(КБФК 208100) - +2013,150 тис.грн.;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(
спеціального фонду) (БКФБ 208400)+651,380 тис.грн. (додаток6).
8. Затвердити уточнений перелік об’єктів,видатки на які у 2015 році буде
здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку Баштанської міської ради (додаток 5).
9. Затвердити у складі видатків бюджету Баштанської міської ради загальний
обсяг коштів на реалізацію міських галузевих програм на загальну суму –
6219,21197тис. грн., із них обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі
– 4361,06182 тис. грн., спеціального фонду – 1858,15015 тис. грн. (Додаток 7).
10. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
11. 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 2015 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 2015 рік»,з метою
уточнення видаткової частини
міського бюджету Баштанської міської ради,
перерозподілу обсягу бюджетних призначень на 2015 рік та залучення вільного
залишку коштів на 1 січня 2015 року.
2.Мета і завдання підготовки проекту рішення.
Метою підготовки проекту рішення є ефективне використання наявного
фінансового ресурсу бюджету Баштанської міської ради з урахуванням додаткової
потреби на фінансування установ бюджетної сфери та міських програм.
З урахуванням вищевикладеного внесено до міського бюджету наступні
зміни та уточнення:
Збільшено надходження загального фонду міського бюджету на суму 242,087
тис.грн. із них:
- Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
на 211,900 тис.грн.;
- Стабілізаційна дотація
на 30,187тис.грн.
Зменшено надходження загального фонду міського бюджету на суму 5,000
тис.грн. із них:
- Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності
на 5,000 тис. грн.
Збільшено надходження
спеціального фонду міського бюджету
на суму
72,04938 тис.грн. із них:
- Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами
на 27,216 тис.грн.;
-Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових
заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб
земельних
ділянок
та
розміщених
на
них
інших
об`єктів
на 44,83338 тис.грн.
Збільшено бюджетні призначення по загальному фонду міського бюджету:
в тому числі на
Органи місцевого самоврядування (КТКВК 010116) на суму 79,000 тис. грн.; в тому
числі на підвищення виплату індексації заробітної плати та нарахування
єдиного соціального внеску-59,000тис.грн., та оплата електроенергії- 8,000
тис.грн., придбання запасних частин, канцтоварів, комплектуючих матеріалів,
мультимедійних пристроїв-12,000 тис.грн.
Дошкільні заклади освіти (КТКВК 070101) на суму 45,187 тис. грн.; в тому числі на
виплату індексації заробітної плати та нарахування єдиного соціального внеску30,187 тис.грн. та оплата електроенергії- 15,000 тис.грн.
Централізовані бухгалтерії (КТКВК 070804) на суму 23,000 тис. грн.; в тому числі на
виплату індексації заробітної плати на нарахування єдиного соціального внеску.
Благоустрій міст, сіл,селищ (КТКВК 100203 ) на суму 12,000 тис. грн. в тому числі
оплату електроенергії- 12,000 тис.грн.
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Інші культурно- освітні заклади та заходи (КТКВК 110502 ) на суму 10,000 тис. грн.;
в тому числі на проведення святкування Дня місцевого самоврядування, дня
Святого Миколая, Нового року.
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом
та утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703 ) на суму 10,000 тис. грн.; в тому
числі на обробку доріг протиожеледними матеріалами, розчищення їх від
снігових заносів, прибирання і відкидання снігових валів з узбіч.
Інші видатки (КТКВК 250404 ) на суму 6,500 тис. грн. в тому числі на проведення
поточного ремонту автомобіля Москвич -21412
Збільшено бюджетні призначення по спеціальному фонду міського бюджету:
Органи місцевого самоврядування (КТКВК 010116) на суму 22,000 тис. грн.; в тому
числі на придбання комп»ютерної техніки,
Дошкільні заклади освіти (КТКВК 070101) на 27,21600 тис.грн.; на передані
безкоштовно матеріали.
Благоустрій міст,сіл, селищ (КТКВК 100203) на 44,83338 тис.грн. на оплату
громадських робіт.
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (КТКВК 110204 ) на
суму 29,400 тис. грн.; в тому числі на придбання фітнес станції та велоергометра.
Затверджено обсяг доходів по загального фонду міського бюджету на суму
12510,289 тис.грн., обсяг спеціального фонду міського бюджету на суму 933,44814
тис.грн.
Затверджено загальний обсяг видатків міського бюджету на 2015 рік у
сумі 15940,97936тис. грн., із них обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 12343,00122 тис. грн.. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 3597,97814
тис. грн. (Додаток 4).
Встановлено профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 167,28778 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення вільного залишку коштів міського бюджету станом на 01 січня 2015
року (БКФБ 208100) - +484,09222 тис.грн.;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(
спеціального фонду) (БКФБ 208400)-651,380 тис.грн.
Встановити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі – 2664,530
тис.грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення залишку коштів міського бюджету станом на 01 січня 2015 року
(КБФК 208100) - +2013,150 тис.грн.;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(
спеціального фонду) (БКФБ 208400)+651,380 тис.грн.
Затверджено уточнений перелік об’єктів,видатки на які у 2015 році буде
здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку Баштанської міської ради
Затверджено у складі видатків бюджету Баштанської міської ради загальний
обсяг коштів на реалізацію міських галузевих програм на загальну суму –
6219,21197тис. грн., із них обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі
– 4361,06182 тис. грн., спеціального фонду – 1858,15015 тис. 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 2015 рік";
4. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Головний бухгалтер

В.М.Солонар

