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

від  “_05___” __10__ 2017  №  __862___				
___28______сесії ____VII____скликання								
												
Про внесення змін до  бюджету
міста Южноукраїнська на 2017 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 2017 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради Миколаївської області з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій від 31.08.2017 №11 та повідомлення департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації від 08.09.2017 №93 про зміни до помісячного розпису обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання депутатами  обласної ради доручень виборців  відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік, керуючись іншими нормативними документами, 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 2017 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 2017 рік.
2.  Внести зміни до міського бюджету на 2017 рік:
2.1. У доходну частину міського бюджету:
збільшити обсяг субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання депутатами обласної ради доручень виборців  відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік, (КБКД 4103501) на суму 78,492 тис. грн., які направити на придбання мультимедійного обладнання та холодильників для дошкільного навчального заклад №8;
збільшити, відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, обсяг доходної частини загального фонду міського бюджету за рахунок перевиконання суми доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованої у розписі міського бюджету на січень-вересень 2017 року, не менше ніж на 5 відсотків, на суму 13 000,0 тис.грн., в тому числі за рахунок затвердження понадпланових надходжень доходних джерел:
	податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (КБКД 11010100) на          10 130,0 тис. грн.;

податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами, (КБКД 11010200) на 120,0 тис. грн.;
акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (КБКД 14040000) на 1 100,0 тис. грн.;
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості, (КБКД 18010100) на 2,0 тис. грн.;
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості, (КБКД 18010200) на 35,0 тис. грн.;
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості, (КБКД 18010300) на 25,0 тис. грн.;
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості, (КБКД 18010400) на 140,0 тис. грн.;
земельного податку з юридичних осіб (КБКД 18010500) на 602,0 тис. грн.;
	туристичний збору, сплаченого юридичними особами, (КБКД 18030100) на 2,0 тис. грн.;
туристичний збору, сплаченого фізичними особами, (КБКД 18030200) на 4,0 тис. грн.;
	плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів                 (КБКД 21050000) на 690,0 тис. грн.;
адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (КБКД 21081500) на 18,0 тис. грн.;
плати за надання інших адміністративних послуг (КБКД 22012500) на 130,0 тис. грн.;
	плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією (КБКД 22012900) на 2,0 тис. грн.;
з метою якісного виконання доходної частини міського бюджету в розрізі доходних джерел здійснити перерозподіл планових обсягів надходжень доходних джерел міського бюджету:
 зменшити планові призначення:
	податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (КБКД 11010400) на 30,0 тис. грн.;
	земельного податку з фізичних осіб (КБКД 18010700) на 1,0 тис. грн.;
	єдиний податку з юридичних осіб (КБКД 18050300) на 20,0 тис. грн.;
	єдиний податку з фізичних осіб (КБКД 18050400) на 230,0 тис. грн.;
	адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (КБКД 22012600) на 10,0 тис. грн.;

надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, (КБКД 22080400) на 20,0 тис. грн.;
державного мита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування, (КБКД 22090100) на 15,0 тис. грн.;
за рахунок збільшення планових призначень:
	податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (КБКД 11010100) на          300,0 тис. грн.;
	податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості, (КБКД 18010200) на 4,0 тис. грн.;

транспортного податку з фізичних осіб (КБКД 18011000) на 4,0 тис. грн.;
транспортного податку з юридичних осіб (КБКД 18011100) на 2,0 тис. грн.;
єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" (КБКД 18050500) на 6,0 тис. грн.;
	адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (КБКД 22010300) на 10,0 тис. грн.
2.2. У видаткову частину міського бюджету:
загальний фонд:
збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання депутатами обласної ради доручень виборців  відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік, на суму 11,349 тис. грн., які направити на придбання мультимедійного обладнання (кріплення, підставка, принтер) для дошкільного навчального заклад №8;
збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету за рахунок перевиконання планового обсягу доходної частини загального фонду міського бюджету на січень-вересень 2017 року більше ніж на 5 відсотків на суму 9 868,368 тис.грн.;
збільшити обсяг поточних видатків загального фонду міського бюджету за рахунок перерозподілу бюджетних призначень видатків міського бюджету та внесення змін до джерел фінансування шляхом зменшення обсягу коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) міського бюджету,  на суму 1 322,215 тис. грн.;

спеціальний фонду:
збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання депутатами обласної ради доручень виборців  відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік, шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) на суму 67,143 тис. грн., які направити на придбання мультимедійного обладнання (проектор, дошка, музичний центр) та холодильників для дошкільного навчального заклад №8;
збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету за рахунок перевиконання планового обсягу доходної частини загального фонду міського бюджету на січень-вересень 2017 року більше ніж на 5 відсотків, шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд), на суму 3 131,632 тис.грн.;
зменшити обсяг капітальних видатків спеціального фонду міського бюджету за рахунок перерозподілу бюджетних призначень видатків міського бюджету та внесення змін до джерел фінансування шляхом зменшення обсягу коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) міського бюджету,  на суму 1 322,215 тис. грн.
Затвердити 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 2017 рік:

  	уточнений загальний обсяг доходів бюджету міста Южноукраїнська у сумі                  413 761,620 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету - в сумі 401 825,516 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету -  в сумі 11 936,104 тис.грн.(додаток 2);
	уточнений загальний  обсяг  видатків  міського бюджету в сумі 446 653,14289 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - в сумі 384 676,07589 тис.грн. та обсяг видатків спеціального фонду бюджету - в сумі                  61 977,06700 тис.грн., в тому числі обсяг бюджету розвитку міського бюджету – 49 873,49500 тис. грн.;
загальний фонд міського бюджету з профіцитом у сумі 17 149,44011 тис.грн.:
	джерелом формування якого визначити залучення вільного залишку коштів у сумі 32 665,27489 тис. грн., із них за рахунок залишку коштів за станом на 01.01.2017, що надійшли з державного бюджету, а саме: освітньої субвенції у сумі 0,31399 тис. грн., медичної субвенції у сумі 1 118,33690 тис. грн.;
	напрямом використання якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі 49 814,715 тис. грн., із них за рахунок: обсягу надходжень, запланованого на 2017 рік, у сумі 37 249,098 тис.грн., вільного залишку коштів міського бюджету в сумі                            12 565,617 тис.грн. (додаток 3), із них за рахунок коштів з медичної субвенції з державного бюджету у сумі 205,0 тис. грн.;

спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 50 040,963 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:
джерелом покриття якого визначити:
	залучення залишків коштів на рахунках спеціального фонду міського бюджету на 01.01.2017 у сумі 226,248 тис.грн.;
	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі 49 814,715 тис. грн. (додаток 3).

	Затвердити на 2017 рік бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Южноукраїнськ у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування в сумі 446 653,14289 тис.грн.,  в тому числі загального фонду в сумі               384 676,07589 тис.грн. та обсяг видатків спеціального фонду бюджету - в сумі         61 977,06700 тис.грн., в тому числі обсяг бюджету розвитку міського бюджету – 49 873,49500 тис. грн. (додаток 4).

5. Затвердити на 2017 рік уточнений обсяг бюджету розвитку міського бюджету в сумі 49 873,49500 тис. грн. (додатки 4, 5) та перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету, на суму 49 873,49500 тис.грн. (додаток 5).
6.  Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм на загальну суму 89 431,31118 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - у сумі 47 667,32118 тис.грн., обсяг видатків спеціального фонду бюджету - у сумі 41 763,99000 тис.грн. (додаток 6).
7.	Передати до обласного бюджету Миколаївської області кошти в сумі 500,0 тис. грн. у вигляді субвенції з міського бюджету обласному бюджету на співфінансування видатків на забезпечення житлом сімей учасників антитерористичної операції на сході України, які перебувають на квартирному обліку, відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на період до 2020 року Миколаївської обласної ради та міської соціальної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей, на 2016-2020 роки.
8.     Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
9.   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 Мустяца Г.Ф.




Міський голова								             В.К.Пароконний




Гончарова Т.О.,
2-52-02




