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

від  “_19___” __12__ 2019  №  _1741___				
__56______сесії ___7______скликання							
												
									
Про внесення змін до  бюджету
міста Южноукраїнська на 2019 рік
	
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління Южноукраїнської міської ради Гончарової Т.О. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2019 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 2019 рік.
2.  Внести зміни до бюджету міста Южноукраїнськ на 2019 рік, а саме в частині: 
2.1. Доходів загального фонду міського бюджету:
Затвердити обсяг субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41050900) в сумі 366 792 гривень.
Збільшити обсяг субвенції:
з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41051200) на 12 625 гривень;
з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (КБКД 41051500) на 583 500 гривень;
з обласного бюджету на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (КБКД 41053900 інші субвенції з місцевого бюджету) на 1 850 гривень;
з обласного бюджету надання  щомісячної матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у роки Другої світової війни (КБКД 41053900 інші субвенції з місцевого бюджету) на 10 500 гривень,
з обласного бюджету на забезпечення препаратами інсуліну жителів Миколаївської області, хворих на цукровий  діабет (КБКД 41053900 інші субвенції з місцевого бюджету) на 45 700 гривень.
Зменшити обсяг субвенцій:
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КБКД 41050100) на 183 672 гривень;
 з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, (КБКД 41034500) на 146 365,46 гривень.
2.2. Джерел фінансування міського бюджету: 
за рахунок економії бюджетних коштів, а також в зв’язку з невикористанням з об’єктивних причин виділених бюджетних призначень до кінця 2019 року з обов’язковими їх відновленням при розподілі коштів вільного залишку міського бюджету у 2020 році, на відновлення вільного залишку вивільняються бюджетні призначення в загальній сумі 10 192 736 гривень, в тому числі видатків:
 загального фонду в сумі 5 882 606 гривень, 
спеціального фонду в сумі 4 310 130 гривень, за рахунок зменшення обсягу коштів, що передаються із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд);
на відновлення залишків спеціального фонду в частині надходжень до цільового фонду Южноукраїнської міської рад для вирішення питань розвитку інфраструктури міста Южноукраїнськ (цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади)  в сумі 920,0 тис. грн.

зменшити обсяг коштів, що передаються із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд), на суму 1 160 271 гривень за рахунок:
-	направлення коштів субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, на видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд) на суму 366 792 гривень; 
- 	зменшення обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 183 672 гривень;
-	внутрішнього перерозподілу бюджетних призначень міського бюджету на 1 343 391 гривень.
2.3. Видатків міського бюджету:
зменшити  обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 4 031 405,46 гривень за рахунок зміни обсягів міжбюджетних трансфертів міського бюджету, вивільнення бюджетних призначень та внутрішнього перерозподілу видатків міського бюджету, визначених у пункті 2.1. цього рішення, та за рахунок зміни джерел фінансування, визначених  у пункті 2.2 цього рішення; 
зменшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на                     5 471 321 гривень  за  рахунок  зміни обсягів міжбюджетних трансфертів міського бюджету, вивільнення бюджетних призначень та внутрішнього перерозподілу видатків міського бюджету, визначених у пункті 2.1 цього рішення, та зміни джерел фінансування, визначених у пункті 2.2 цього рішення
	Затвердити на 2019 рік:

доходи міського бюджету у сумі 555 975 845,54 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – у сумі 537 232 602,54 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – у сумі 18 743 243,00 гривень, із них бюджет розвитку – 162 400,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
  уточнений загальний обсяг видатків міського бюджету в сумі                              594 943 604,52 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - в сумі 482 330 213,00 гривень та обсяг видатків спеціального фонду бюджету - в сумі 112 613 391,52 гривень, в тому числі обсяг бюджету розвитку міського бюджету –     93 944 148,52 гривень;
загальний фонд міського бюджету з профіцитом у сумі 54 902 388,54 гривень, напрямом використання якого визначити:
	 залучення вільного залишку коштів у сумі 38 814 359,98 гривень, із них за рахунок залишку коштів за станом на 01.01.2019, що надійшли з державного бюджету, а саме: медичної субвенції в сумі 457 461,52 гривень; субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 14 724 825,76 гривень; субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) в сумі 656 463,93 гривень;
	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі 93 716 748,52 гривень (додаток 2);

спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 93 870 148,52 гривень, джерелом покриття якого визначити:
	залучення залишків коштів на рахунках спеціального фонду міського бюджету на 01.01.2019 у сумі 153 400 гривень;
	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - у сумі 93 716 748,52 гривень (додаток 2).

	Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
	Затвердити обсяги додаткових асигнувань та перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками бюджетних коштів на 2019 рік згідно додатку 3.1 до цього рішення.
	Затвердити перелік об’єктів та заходів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природнього середовища (додаток 4).
	Затвердити на 2019 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 5 до цього рішення.
	Затвердити на 2019 рік розподіл видатків бюджету розвитку за об’єктами на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
	Затвердити розподіл видатків міського бюджету на реалізацію міських/регіональних програм на загальну у сум 119 573 165,25 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
	Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. 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 (Курдасов) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мустяца Г.Ф.


Міський голова								             В.К.Пароконний











Гончарова Т.О.,
5-81-01


