БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від 30 вересня 2015 року № 4_

Про внесення змін
міського бюджету
Баштанської міської
ради на 2015 рік

м.Баштанка

LXУ сесія шостого
скликання

до

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
1092,817 тис.грн. із них:
- Акцизний податок з реалізації суб`єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
на 348,000 тис.грн.;
- Земельний податок з юридичних осіб
на 62,000 тис.грн.;
- Податок на нерухоме майно, відмінне від
Земельної ділянки, сплачений
юридичними особами,які є власниками
об’єктів нежитлової нерухомості
на 155,000 тис.грн.;
- Земельний податок з фізичних осіб
на 65,000 тис.грн.;
- Плата за надання інших адміністративних
послуг
на 150,000 тис.грн.;
- Державне мито, пов`язане з видачею
та оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
на 60,000 тис.грн.;
-Субвенція з державного бюджету

2

місцевим бюджетам на проведення
виборів депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів
на 89,096 тис.грн.;
- Стабілізаційна дотація
на 163,721тис.грн.
3. Внести зміни до доходів спеціального фонду міського бюджету (додаток 1).
3.1.Зменшити надходження спеціального фонду міського бюджету
на
суму 54,285 тис.грн. із них:
- Кошти від відчуження майна, що перебуває
в комунальній власності
на 54,285 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 112,000 тис. грн.;
Дошкільні заклади освіти (КТКВК 070101) на суму 233,929 тис. грн.;
Централізовані бухгалтерії (КТКВК 070804) на суму 93,000 тис. грн.;
Інші видатки на соціальний захист населення (КТКВК 090412 ) на суму 38,000
тис. грн.;
Благоустрій міст, сіл,селищ (КТКВК 100203 ) на суму 147,000 тис. грн.;
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (КТКВК
110204 ) на суму 15,792 тис. грн.;
Інші культурно- освітні заклади та заходи (КТКВК 110502 ) на суму 20,000 тис.
грн.;
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703 ) на суму
140,000 тис. грн.;
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських
рад (КТКВК 250203 ) на суму 89,096 тис. грн.;
Інші видатки (КТКВК 250380 ) на суму 81,118 тис. грн.;
Інші видатки (КТКВК 250404 ) на суму 26,000 тис. грн.
4.2. Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду міського
бюджету:
Житлово-експлуатаційне господарство (КТКВК 100101 ) на суму 81,118 тис.
грн.;
5. Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду міського бюджету
(додаток 2).
5.1. Збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду міського
бюджету:
Міська рада:
в тому числі:
Інші субвенції (КТКВК 250380) на суму 421,980 тис. грн.;
Благоустрій міст, сіл, селищ (КТКВК 100203 ) на суму 123,715 тис.грн..

3

5.2. Зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду міського
бюджету:
Капітальні вкладення (КТКВК 150101) на суму 421,980 тис. грн..
6.Затвердити обсяг доходів по загального фонду міського бюджету на суму
12273,202 тис.грн., обсяг спеціального фонду міського бюджету на суму
861,39876 тис.грн. (Додаток 3).
7. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2015 рік у
сумі 15631,84298тис. грн., із них обсяг видатків загального фонду бюджету в
сумі - 12157,31422 тис. грн.. та видатків спеціального фонду бюджету в
сумі 3474,52876 тис. грн. (Додаток 4).
8. Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 115,88778 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)-599,980 тис.грн. (додаток 6).
9. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі –
2613,130 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)+599,980 тис.грн. (додаток6).
10. Затвердити уточнений перелік об’єктів,видатки на які у 2015 році буде
здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку Баштанської міської ради
(додаток 5).
11. Затвердити у складі видатків бюджету Баштанської міської ради
загальний обсяг коштів на реалізацію міських галузевих програм на загальну
суму – 6064,33299тис. грн., із них обсяг видатків загального фонду міського
бюджету в сумі – 4307,63222 тис. грн., спеціального фонду – 1756,70077 тис.
грн. (Додаток 7).
12. Делегувати районному бюджету у 2016 році виконання повноважень на
здійснення видатків міського бюджету щодо зберігання архівних документів,
які не належать до Національного архівного фонду у об`єднаному Трудовому
архіві міської, сільських рад Баштанського району.
13. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів .
Секретар міської ради

Л.М.Атнажева
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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 пропонується внести до міського
бюджету наступні зміни та уточнення:
Збільшено надходження загального фонду міського бюджету
на суму
1092,817 тис.грн. із них:
- Акцизний податок з реалізації суб`єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 348,000
тис.грн.;
- Земельний податок з юридичних осіб
на 62,000 тис.грн.;
- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами,які є власниками об’єктів нежитлової
нерухомості
на 155,000 тис.грн.;
- Земельний податок з фізичних осіб
на 65,000 тис.грн.;
- Плата за надання інших адміністративних
послуг
на 150,000 тис.грн.;
- Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням
закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України
на 60,000 тис.грн.;
-Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення
виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
на 89,096 тис.грн.;
- Стабілізаційна дотація
на 163,721тис.грн.
Зменшено надходження спеціального фонду міського бюджету на суму 54,285
тис.грн. із них:
- Кошти від відчуження майна, що перебуває
в комунальній власності
на 54,285 тис.грн.;
Збільшено бюджетні призначення по загальному фонду міського бюджету:
в тому числі на
Органи місцевого самоврядування (КТКВК 010116) на суму 112,000 тис. грн.;
в тому числі на підвищення окладів та виплату індексації заробітної
плати,єдиного соціального внеску.
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Дошкільні заклади освіти (КТКВК 070101) на суму 233,929 тис. грн.; в тому
числі на підвищення окладів та виплату індексації заробітної
плати,єдиного соціального внеску.
Централізовані бухгалтерії (КТКВК 070804) на суму 93,000 тис. грн.; в тому
числі на підвищення окладів та виплату індексації заробітної
плати,єдиного соціального внеску.
Інші видатки на соціальний захист населення (КТКВК 090412 ) на суму 38,000
тис. грн.; в тому числі на виплату одноразової матеріальної допомоги
учасникам АТО-17,000тис.грн., на виплату компенсації на оплату
житлово- комунальних послуг учасникам АТО та членів їх родин на період
їх участі а АТО на Сході України-10,000тис.грн.,виплату одноразової
грошової допомоги ветеранам війни до дня визволення Миколаївської
області-11,000 тис. грн..
Благоустрій міст, сіл,селищ (КТКВК 100203 ) на суму 147,000 тис. грн.; в
тому числі на виплату заробітної плати робітникам на громадських
роботах -8,000 тис.грн., дотацію КП»Добробут»: на підвищення окладів25,000тис. грн., ПММ-20 тис.грн( бензин та дизельне паливо.), запасні
частини та матеріали-12,000 тис.грн.; поточний ремонт тротуарів по
вул..Полтавській та в Юбілейній (в районі 2 ЗОШ)-57,000тис.грн.,
матеріали для виготовлення кліток для утримання бродячих собак,
протиожеледні матеріали: технічна сіль та відсів-25,000 тис.грн.
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (КТКВК
110204 ) на суму 15,792 тис. грн.; в тому числі на підвищення окладів та
виплату індексації заробітної плати,єдиного соціального внеску та
матеріали-1,000 тис.грн.
Інші культурно- освітні заклади та заходи (КТКВК 110502 ) на суму 20,000 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
140,000 тис. грн.; втому числі на проведення поточного ремонту доріг
місцевого значення.(вул..Маяковського, 4-Поперечної).
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних,
міських рад (КТКВК 250203 ) на суму 89,096 тис. грн.;
Інші субвенції (КТКВК 250380) на суму 81,118 тис. грн.; в тому числі на
делегування коштів районному бюджету на придбання підручників
загальноосвітніх навчальних закладів, які розташовані на території
Баштанської міської ради, з метою покращення надання освітніх послуг
учням.
Інші видатки (КТКВК 250404 ) на суму 26,000 тис. грн.; в тому числі на
підвищення окладів та виплату індексації заробітної плати,єдиного
соціального внеску працівникам КО»Правопорядок» -23,000 тис. грн. та на
оплату робіт з науково- технічного упорядкування документів
Баштанської міської ради за 2006-2015 роки.
Зменшено бюджетні призначення по загальному фонду міського бюджету:
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Житлово-експлуатаційне господарство (КТКВК 100101 ) на суму 81,118 тис.
грн.; втому числі поточний ремонт заміна та обслуговування
каналізаційної мережі по вул..Енгельса.
Збільшено бюджетні призначення по спеціальному фонду міського бюджету:
Інші субвенції (КТКВК 250380) на суму 421,980 тис. грн.; у тому числі
субвенція з міського бюджету районному бюджету на співфінансування
інвестиційних проектів і проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізуватися у 2015 році за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку:
- реконструкцію дитячого містечка «Казка» м.Баштанка на суму
335,739 тис.грн., реконструкцію системи опалення з впровадженням
енергозберігаючих технологій у дитячому навчальному закладі «Віночок»
по вул..Сизоненко,4, м.Баштанкана суму 86,241 тис.грн.
Благоустрій міст, сіл, селищ (КТКВК 100203 ) на суму 123,715 тис.грн..в тому
числі на ПКД « Капітальний ремонт дамби-переїзду ставка на території
Баштанської міської ради»
Зменшено бюджетні призначення по загальному фонду міського бюджету:
Капітальні вкладення (КТКВК 150101) на суму 421,980 тис. грн.
Затверджено обсяг доходів по загального фонду міського бюджету на суму
12273,202 тис.грн., обсяг спеціального фонду міського бюджету на суму
861,39876 тис.грн.
Затверджено загальний обсяг видатків міського бюджету на 2015 рік у
сумі 15631,84298тис. грн., із них обсяг видатків загального фонду бюджету в
сумі - 12157,31422 тис. грн.. та видатків спеціального фонду бюджету в
сумі 3474,52876 тис. грн.
Установлено профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 115,88778 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)-599,980 тис.грн.
Установлено дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі – 2613,130
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)+599,980 тис.грн.
Затверджено уточнений перелік об’єктів,видатки на які у 2015 році буде
здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку Баштанської міської ради
(додаток 5).
Затверджено у складі видатків бюджету Баштанської міської ради загальний
обсяг коштів на реалізацію міських галузевих програм на загальну суму –
5924,33299тис. грн., із них обсяг видатків загального фонду міського бюджету в
сумі – 4307,63222 тис. грн., спеціального фонду – 1756,70077 тис. грн.
Стан нормативно-правової бази у у даній сфері правового регулювання
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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”.
Перший за ступник міського голови

С.В.Березовська

