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

від  “__25__” __05__ 2017  №  __702___				
_____25____сесії ____7_____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», відповідно до рішення обласної ради Миколаївської області від 27.04.2017 №21 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік», керуючись п.47 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та 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:
у доходну частину міського бюджету:
затвердити у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 74,470 тис. грн.;
у видаткову частину міського бюджету:
загальний фонд:
збільшити на 2017 рік обсяг поточних видатків загального фонду міського бюджету за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 74,470 тис. грн.;
направити у 2017 році на видатки загального фонду міського бюджету з утримання закладів охорони здоров’я залишок коштів медичної субвенції з державного бюджету, який утворився на рахунку міського бюджету станом на 01.01.2017, в сумі 585,23690 тис. грн.;

направити на збільшення обсягу поточних видатків загального фонду міського бюджету в частині утримання комунального закладу «Южноукраїнська міська лікарня» кошти вільного залишку міського бюджету в сумі 128,8 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 845,003 тис. грн.;
спеціальний фонд:
направити у 2017 році на капітальні видатки спеціального фонду міського бюджету з утримання закладів охорони здоров’я залишок коштів медичної субвенції з державного бюджету, який утворився на рахунку міського бюджету станом на 01.01.2017, в сумі 205,0 тис. грн.;
направити на збільшення обсягу капітальних видатків спеціального фонду міського бюджету в частині утримання комунального закладу «Южноукраїнська міська лікарня» кошти вільного залишку міського бюджету в сумі 948,0 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 845,003 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:

  	загальний обсяг доходів бюджету міста Южноукраїнська у сумі                  365 391,574 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету - в сумі 353 567,070 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету -  в сумі 11 824,504 тис.грн.(додаток 2);
	уточнений загальний  обсяг  видатків  міського бюджету в сумі 393 393,31089 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - в сумі 338 718,03389 тис.грн. та обсяг видатків спеціального фонду бюджету - в сумі 54 675,27700 тис.грн., в тому числі обсяг бюджету розвитку міського бюджету – 42 683,30500 тис. грн.;
загальний фонд міського бюджету з профіцитом у сумі 14 849,03611 тис.грн.:
	джерелом формування якого визначити залучення вільного залишку коштів у сумі 27 775,48889 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 42 624,525 тис. грн. із них за рахунок: обсягу надходжень, запланованого на 2017 рік, у сумі 28473,167 тис.грн., вільного залишку міського бюджету в сумі                            14 151,358 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 42 850,77300 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 226,24800 тис.грн.;
	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі 42 624,525 тис. гривень (додаток 3).

	Затвердити на 2017 рік бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Южноукраїнськ у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування в сумі 393 393,31089 тис.грн.,  в тому числі загального фонду в сумі               338 718,03389 тис.грн. та обсяг видатків спеціального фонду бюджету - в сумі 54 675,27700 тис.грн., в тому числі обсяг бюджету розвитку міського бюджету – 42 683,305 тис. грн. (додаток 4).

5. Затвердити на 2017 рік уточнений обсяг бюджету розвитку міського бюджету в сумі 42 683,305 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 42 683,305 тис.грн. (додаток 5).
6.  Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм на загальну суму 76 096,623 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - у сумі 36 365,289 тис.грн., обсяг видатків спеціального фонду бюджету - у сумі 39 731,334 тис.грн. (додаток 6).
7.     Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
8.   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



