
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
          ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                 Р І Ш Е Н Н Я

 від  15.12.2020    2020  року   №10                         ІІ позачергової  сесії селищної ради
 смт. Воскресенське                                                    восьмого скликання

Про внесення змін до бюджету  
Воскресенської селищної 
ради на 2020рік.
                       Відповідно до п.1.4.ст. 28, п. 23 розділ 1 ст.26,ст.65 Закону
України   “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні",  ст.78  Бюджетного
Кодексу України, клопотання відділу ОКМС, висновків засідання постійної
комісії  селищної  ради  з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної
діяльності,  планування,  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи
підприємства, приватизації та власності від 28.09 2020, від  16.10.2020, від
24.11.2020,  від  26.11.2020,  розпорядження  Миколаївської
облдержадміністрації  №504-р  від  03.12.2020  та  враховуючи  висновок
департаменту  фінансів  Миколаївської  обласної  державної  адміністрації  по
результатам проведення перевірки рішення  від 11.09.2020 №4,  заслухавши і
обговоривши  інформацію  начальника  відділу  фінансів  щодо  необхідності
внесення  змін  до  бюджету  Воскресенської  селищної  ради на  2020  рік,
селищна рада  
В И Р І Ш И Л А :
                     1. Взяти до відома інформацію щодо необхідності внесення змін
до селищного бюджету на 2020 рік. 
                   2.Збільшити доходну частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 1 239 851гривну (додаток №1) у т.ч.: 
          - по КБКД 41050900 «Субвенція 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 суму 401 140гривень.
          - по КБКД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення
якісної,  сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська
школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 136
826гривень. 



          - по КБКД 41053000 «Субвенція з місцевого бюджету на проведення
виборів  депутатів  місцевих  рад  та  сільських,  селищних,  міських  голів,  за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 678 954гривні.
          - по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 22
931гривня.
                   3.З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг
доходів на 2020 рік  у сумі 65 061 866гривень у тому числі по загальному
фонду селищного бюджету у сумі 63 984 136гривень  та спеціальному фонду
в сумі 1 077 730гривень (додаток №1).
                    4. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 1 603 930гривень (додаток №3-а) у т.ч.:
            - по КПКВКМБ  0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне  забезпечення  діяльності  обласної  ради,  районної
ради,районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської
рад" на суму 4 000гривень.
            - по КПКВКМБ  0110191 "Проведення місцевих виборів" на суму 690
954гривні.
           - по КПКВКМБ  0116020 "Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-
комунальні послуги" на суму 77 310гривень.
            -  по КПКВКМБ  0116030 "Організація  благоустрою населених
пунктів" на суму 51 000гривень.
           - по КПКВКМБ  0119270 "Субвенція 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 суму 401 140гривень.
              - по КПКВКМБ  0611020 "Надання загальної  середньої освіти
закладами  загальної  середньої  освіти  (  у  тому  числі  з  дошкільними
підрозділами (відділеннями, групами))"   на суму 206 826гривень.
               - по КПКВКМБ  0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти"   на суму 172 700гривень.
                    5. Зменшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 387 010гривень (додаток №3-а) у т.ч.:
            - по КПКВКМБ  0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне  забезпечення  діяльності  обласної  ради,  районної
ради,районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської
рад" на суму 52 000гривні.
            -  по КПКВКМБ  0116030 "Організація  благоустрою населених
пунктів" на суму 92 310гривень.
               -  по КПКВКМБ  0611010 "Надання дошкільної освіти" на суму 167
641гривня.
               - по КПКВКМБ  0611150 "Методичне забезпечення діяльності
закладів освіти"   на суму 75 059гривень.



              6. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного
бюджету   по  КПКВКМБ   0611020  "Надання  загальної   середньої  освіти
закладами  загальної  середньої  освіти  (  у  тому  числі  з  дошкільними
підрозділами  (відділеннями,  групами))"   на  загальну  суму  22  931гривня
(додаток №3-а).
              7. Затвердити уточнені обсяги видатків селищного бюджету на
2020рік у розрізі програмної класифікацією видатків та кредитування у сумі
72 861  529гривень,  у  тому  числі  по  загальному  фонду  в  сумі
65 903 691гривня та спеціальному фонду  - в сумі 6 957 838 гривень в т.ч.
бюджет розвитку 5 880 108гривень (додаток №3).
               8. Затвердити  уточненні показники міжбюджетних трансфертів
Воскресенської  селищної  ради  на  2020  рік  в  сумі  5 629  439,14  гривень
(додаток №5).
                9. Затвердити  в складі видатків селищного бюджету уточнений
розподіл  витрат  місцевого  бюджету  на  реалізацію  місцевих/регіональних
програм  на  загальну  суму  6 940  076гривень,  у  тому  числі  обсяг  видатків
загального фонду бюджету – у сумі 5 278 721гривня та спеціальному фонду –
в сумі 1 661 355гривень (додаток №7).
              10. Затвердити загальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі   1 919 555гривень, джерелом покриття якого визначити  (додаток №2):
          - залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку селищного
бюджету станом на 01.01.2020року (БКФБ 208100) в сумі 7 792 663гривні в
т.ч.:
             4 588 633гривні (вільний залишок бюджетних коштів (котловий);
              3 053 230гривень (залишок коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам);
             150 800гривень (залишок  коштів медичної субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам);
          - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до  бюджету
розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400)  у сумі –  5 873 108гривень в
т.ч.:
              -1 736 524гривні (вільний залишок бюджетних коштів);
               -2 695 064гривні (залишок коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам);
              -1 346 267гриввень (субвенція з державного місцевим бюджетам на
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій (КБКД 41034500));
              -72 322 (перерозподіл видатків);
              -22 931гривня (субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних
громад (КБКД 41053900)).
              11. Затвердити спеціальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі 5 880 108гривень, джерелом покриття якого визначити (додаток  №2):



            -  кошти, що передаються  із  загального  фонду  бюджету  до
бюджету  розвитку  (спеціального  фонду)  (КБФБ  208400)  у  сумі   5 873
108гривень в т.ч.:
               1 736 524гриввень (вільний залишок бюджетних коштів);
                2 695 064гривні (залишок коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам);
              1 346 267гриввень (субвенція з державного місцевим бюджетам на
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій (КБКД 41034500));
               72 322гривні (перерозподіл видатків).
               22 931гривня (субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних
громад (КБКД 41053900)).
        - залучення залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2020
року (КБФБ 208100) у сумі 7 000гривень.
             12. Додатки №1,2,3,3-а,5,7 до цього рішення є його невід’ємною
частиною.
             13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію  селищної  ради  з  питань   регуляторної  політики,  інвестиційної
діяльності,  планування,  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи
підприємства, приватизації та власності.

Селищний голова                                                        Олександр ШАПОВАЛОВ




