БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від 06 травня 2016 р. № 6

м.Баштанка

УІ 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 у видаткову частину загального та спеціального фонду
міського бюджету (додаток 2).
2.1. Збільшити бюджетні призначення по загальному фонду міського
бюджету:
Міська рада:
в тому числі:
Органи місцевого самоврядування (КТКВК 010116) на суму 266,00 тис. грн.
Дошкільні заклади освіти (КТКВК 070101) на суму 22,000 тис. грн.;
Благоустрій міст,сіл, селищ (КТКВК 100203) на 183,600 тис.грн.;
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (КТКВК
110204 ) на суму 2,400 тис. грн.;
Інші видатки (КТКВК 250404 ) на суму 179,000 тис. грн.
2.2. Збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду міського
бюджету:
Міська рада:
в тому числі:
Органи місцевого самоврядування (КТКВК 010116) на суму 125,000 тис. грн.;
Благоустрій міст,сіл, селищ (КТКВК 100203) на 166,000 тис.грн.
Капітальні вкладення (КТКВК 150101)на суму 37,000 тис.грн.;
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Інші субвенції (КТКВК 250380)на суму 980,000 тис.грн.;
2.3. Зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду міського
бюджету:
Міська рада:
в тому числі:
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності
(КТКВК 180409) на 580,000 тис.грн,;
3.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 2).
4. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік у
сумі 17121,184тис. грн., із них обсяг видатків загального фонду бюджету в
сумі - 13291,184 тис. грн.. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі
3830,000 тис. грн. (Додаток 3).
5. Установити дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1036,200 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення вільного залишку коштів міського бюджету станом на 01 січня
2016 року (БКФБ 208100) - +3948,200 тис.грн.;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку( спеціального фонду) (БКФБ 208400)-2912,000 тис.грн. (додаток 4).
6. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі –
2912,000 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку( спеціального фонду) (БКФБ 208400)+2912,000 тис.грн. (додаток4).
7. Затвердити уточнений перелік об’єктів,видатки на які у 2016 році буде
здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку Баштанської міської ради
(додаток 5).
8. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуються за рахунок
коштів міського бюджету Баштанської міської ради на 2016 рік (додаток 6).
9. Затвердити у складі видатків бюджету Баштанської міської ради
загальний обсяг коштів на реалізацію міських галузевих програм на загальну
суму – 7494,936тис. грн., із них обсяг видатків загального фонду міського
бюджету в сумі – 4736,936 тис. грн., спеціального фонду – 2758,000 тис. грн.
(Додаток 6).
10. Додатки 1-6 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 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:
Збільшено бюджетні призначення по загальному фонду міського бюджету:
Органи місцевого самоврядування (КТКВК 010116) на суму 266,00 тис. грн.в
тому числі на придбання матеріалів, меблів, поточний ремонт вуличного
туалету міської ради ;
Дошкільні заклади освіти (КТКВК 070101) на суму 22,00 тис. грн.; в тому числі
на поліпшення матеріально- технічної бази ДНЗ( придбання матеріалів).
Благоустрій міст,сіл, селищ (КТКВК 100203) на 174,6 тис.грн. в тому числі на
придбання саджанців дерев, проведення поточного ремонту зовнішнього
освітлення в дитячому містечку «Казка»-94,00тис.грн., поточний ремонт
технологічного колодязя міського фонтану-4,00 тис. грн.., поточний ремонт
тротуарів м.Баштанка-50,000тис.грн., доріг місцевого значення -35,6
тис.грн.
Палаци і будинки культури клуби та інші заклади клубного типу (КТКВК
110204 ) на суму 2,400 тис. грн.в тому числі за оренду приміщення сільського
клубу в с.Шевченко.
Інші видатки (КТКВК 250404 ) на суму 179,000 тис. грн. в тому числі на
послуги у сфері інформатизації і розміщення офіційної веб- сторінки на
сервесі, підтримка доменного імені офіційної веб-сторінки-5,000 тис. грн.,
складання топографічного плану М-1:2000 м.Баштанка-174,000 тис.грн.
Збільшено бюджетні призначення по спеціальному фонду міського бюджету:
Органи місцевого самоврядування (КТКВК 010116) на суму 125,000 тис. грн. в
тому числі на придбання комп’ютерної та офісної техніки( комп’ютера в
комплекті, ноутбуків, інше)-70,00 тис.грн., капітальний ремонт 1 поверху
та сходової клітини Баштанської міської ради по вул., Баштанської
республіки,38-55,000тис.грн.;
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Благоустрій міст,сіл, селищ (КТКВК 100203) на 166,000 тис.грн. в тому числі на
придбання пам’ятнику»Героям Небесної Сотні та борцям за Незалежність
України»-166,00тис.грн
Капітальні вкладення (КТКВК 150101) на 37,000 тис.грн, з них коригування
та експертиза ПКД »Реконструкція ДНЗ»Теремок» по вул. Яновського,2,
м.Баштанка, експертиза ПКД «Реконструкція дамби-переїзду ставка на
території Баштанської міської ради Баштанського району».
Інші субвенції (КТКВК 250380) на 980,000 тис.грн. в тому числі субвенція з
міського бюджету районному бюджету на співфінансування інвестиційних
проектів і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2016
році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку:
- реконструкцію ДНЗ»Теремок» по вул.Яновського,2 в м.Баштанка
Миколаївської області»
Зменшено бюджетні призначення по спеціальному фонду міського бюджету:
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності
(КТКВК 180409) на 580,000 тис.грн, по КП»Добробут»
Внести зміни в заходах по іншій діяльності у сфері охорони навколишнього
природного середовища
(КТКВК 240604) в тому числі на заходи по
озелененню міста-8,500 тис.грн., коригування кошторисної документації (
книга 3) і супровід до робочого проекту « Виготовлення проектнокошторисної документації
на будівництво 11 черги каналізаційних
очисних споруд м.Баштанка-8,000 тис.грн., ліквідація стихійних
сміттєзвалищ-31,500тис.грн.
180409-580,0 тис.
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

