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

від  “_22__” ___03___ 2018  №  _1057____				
____34_____сесії ____7_____скликання							
												
Про внесення змін до  бюджету
міста Южноукраїнська на 2018 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 2018 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 2018 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 2018 рік.
2.  Внести зміни до міського бюджету на 2018 рік:
в частині доходів спеціального фонду:
збільшити обсяг надходжень до цільового фонду Южноукраїнської міської ради для вирішення питань розвитку інфраструктури міста (КБКД 50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади) за рахунок фактичних надходжень на суму 20,0 тис. грн. 
в частині видатків:
направити, шляхом перерозподілу лімітних призначень, на забезпечення видатків міського бюджету за напрямами та заходами в галузі охорони здоров’я, тимчасово зарезервовану за фінансовим управлінням Южноукраїнської міської ради, суму бюджетних коштів в обсязі 260,0 тис. грн.;
загальний фонд:
зменшити, в результаті перерозподілу лімітних призначень, обсяг поточних видатків загального фонду міського бюджету за рахунок збільшення обсягу коштів, що передається із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) міського бюджету, в сумі 354,00176 тис. грн.;

спеціальний фонд:
збільшити обсяг поточних видатків спеціального фонду міського бюджету за рахунок надходжень цільового фонду Южноукраїнської міської ради для вирішення питань розвитку інфраструктури міста на суму 20,0 тис. грн.;  
збільшити, в результаті перерозподілу лімітних призначень, обсяг капітальних видатків спеціального фонду міського бюджету шляхом збільшення обсягу коштів, що передається із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) міського бюджету, на суму 354,00176 тис. грн.
Затвердити перерозподіл бюджетних призначень загального та спеціального фондів міського бюджету за головними розпорядниками бюджетних коштів на 2018 рік (додаток 1).
	Затвердити на 2018 рік:

  	уточнений загальний обсяг доходів бюджету міста Южноукраїнська у сумі                  416 953,551 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету - в сумі 402 521,290 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету - в сумі 14 432,261 тис.грн. (додаток 2);
уточнений загальний обсяг видатків міського бюджету в сумі                    448 662,52287 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - в сумі 403 113,07831 тис.грн. та обсяг видатків спеціального фонду бюджету - в сумі 45 549,44456 тис.грн., в тому числі обсяг бюджету розвитку міського бюджету – 31 021,80056 тис.грн.;
загальний фонд міського бюджету з профіцитом у сумі 591,78831 тис.грн.;
	джерелом формування якого визначити залучення вільного залишку коштів у сумі 31 597,55087 тис.грн., із них за рахунок залишку коштів за станом на 01.01.2018, що надійшли з державного бюджету, а саме: медичної субвенції у сумі 1 072,486 тис.грн., освітньої субвенції у сумі 1,88707 тис.грн. ;
	напрямом використання якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі 31 005,76256 тис. грн., із них за рахунок: обсягу надходжень, запланованого на 2018 рік, у сумі 525,58476 тис.грн., вільного залишку коштів міського бюджету в сумі 30 480,1778 тис.грн. (додаток 3);

спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 31 117,18356 тис.грн.,
джерелом покриття якого визначити:
	залучення залишків коштів на рахунках спеціального фонду міського бюджету на 01.01.2018 у сумі 111,4210 тис.грн.;
	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі 31 005,76256 тис.грн. (додаток 3).

4. 	Затвердити на 2018 рік розподіл видатків бюджету міста Южноукраїнськ в сумі 448 662,52287 тис.грн.,  у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - в сумі 403 113,07831 тис.грн. та обсяг видатків спеціального фонду бюджету - в сумі 45 549,44456 тис.грн., в тому числі обсяг бюджету розвитку міського бюджету – 31 021,80056 тис.грн.(додаток 4).
5. 		Затвердити на 2018 рік уточнений обсяг бюджету розвитку міського бюджету в сумі 31 021,80056 тис.грн. (додатки 4, 5) та перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету, на суму 31 021,80056 тис.грн. (додаток 5).
6.  Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм на загальну суму 65 081,74880 тис.грн. у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - у сумі 34 654,76524 тис.грн., обсяг видатків спеціального фонду бюджету - у сумі 30 426,98356 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








