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У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від  «______» ________ 2022    №  ______
								
										ПРОЕКТ						

Про внесення змін до  бюджету
Южноукраїнської міської
територіальної громади
на 2022 рік			

14557000000 
(код бюджету)

Керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до абзацу четвертого п.п.2 п.22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління Южноукраїнської міської ради Гончарової Т.О. щодо необхідності внесення змін до бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік, виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради 

ВИРІШИВ:

1.	Взяти до відома інформацію начальника фінансового управління Южноукраїнської міської ради Гончарової Т.О. про необхідність внесення  змін до бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік.
2.  Враховуючи рішення Южноукраїнської міської ради від 05.05.2022 №1027 «Про виділення коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень» та відповідно до рішення Южноукраїнської міської ради від 03.02.2022 №944 «Про затвердження Положення «Фонд міської ради на виконання депутатських  повноважень»  на 2021-2025 роки в новій редакції» внести зміни до бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік в частині перерозподілу видатків бюджету.
3. Затвердити на 2022 рік:
доходи бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади у сумі      752 671 445,0 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету - у сумі                741 356 880,0 грн. та доходи спеціального фонду бюджету – у сумі 11 314 565,0 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади у сумі             767 996 850,25 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – у сумі           661 056 979,25 грн. та видатки спеціального фонду бюджету – у сумі 106 939 871,00 грн., в тому числі обсяг бюджету розвитку – у сумі 95 625 306,00 грн., згідно з додатком 3 цього рішення;
профіцит за загальним фондом бюджету у сумі – 80 299 900,75 грн., 
	із залученням вільного залишку коштів бюджету в сумі 15 325 405,25 грн., із них за рахунок залишку коштів за станом на 01.01.2022, що надійшли з державного бюджету, а саме: субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості в сумі 576 625,00 грн. та субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 136 225,25 грн.; 
	напрямом використання якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі            95 625 306,00 грн.;

 	дефіцит за спеціальним фондом бюджету у сумі – 95 625 306,00 грн., джерелом покриття якого визначити:
	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі - 95 625 306,00грн.

	Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами.
	Затвердити обсяги додаткових асигнувань та перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками бюджетних коштів на 2022 рік.
	Затвердити перелік об’єктів та заходів, видатки на які у 2022 році будуть проводитися за рахунок коштів цільового фонду охорони навколишнього природнього середовища.
	Затвердити на 2022 рік обсяги міжбюджетних трансфертів.
	Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів.
	Затвердити розподіл витрат бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році.
	Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сіроуха Ю.М.



  Міський голова                   					           Валерій ОНУФРІЄНКО
       






ГОНЧАРОВА Тетяна
5-81-01
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