
УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  

03 серпня 2021 року                         №   3               12  сесія восьмого скликання
с.Чорноморка

Про  внесення змін до сільського бюджету
Чорноморської  сільської    територіальної 
громади на  2021  рік

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  начальника  фінансового
відділу Чорноморської сільської ради Євдокимової Ю.Ю.  щодо необхідності
внесення змін до бюджету Чорноморської сільської територіальної громади на
2021 рік, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до
пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Взяти  до  відома  інформацію начальника  фінансового  відділу  сільської
ради  Євдокимової  Ю.Ю.  щодо  необхідності  внесення  змін  до  сільського
бюджету Чорноморської сільської територіальної громади на 2021 рік.

2. Внести  зміни  до  доходної  частини  загального  фонду  сільського
бюджету:
2.1. Відповідно  до  рішення  обласної  ради  від  17.06.2021  року  № 10  «Про
внесення  змін  до  обласного  бюджету  Миколаївської  області  на  2021  рік»
збільшити:

- субвенцію  з  місцевого  бюджету  на  здійснення  підтримки  окремих
закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету (КБКД МБ 41055000) на суму 33 900 грн.;
2.2. Відповідно  розпорядження  Миколаївської  обласної  державної
адміністрації  від  01.07.2021  №  359-р  «Про  розподіл  субвенції  з  обласного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-
економічного  розвитку  територіальних громад Миколаївської  області  у  2021
році» збільшити:
-       субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо  соціально-економічного  розвитку  територіальних  громад  (КБКД  МБ
41053900) на суму 2 980 грн.;



2.3. Відповідно  повідомлення Державної  казначейської  служби України від
20.07.2021  р.  №  31  про  зміни  до  річного/помісячного  розпису  асигнувань
загального фонду державного бюджету збільшити:

- субвенцію  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  реалізацію
заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до
Інтернет в сільській місцевості (КБКД МБ 41035500) на суму 841 049 грн.;
2.4. Збільшити надходження:
-  податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,  сплачений
юридичними  особами,  які  є  власниками  об`єктів  нежитлової
нерухомості (КБКД МБ 18010400) на суму 323 943 грн.;
- орендна плата з юридичних осіб (КБКД МБ 18010600) на суму 307 766 грн.;
- орендна плата з фізичних осіб (КБКД МБ 18010900) на суму 309 273 грн.;

- туристичний збір, сплачений юридичними особами (КБКД МБ 18030100) на
суму 158 815 грн.;

-  туристичний  збір,  сплачений  фізичними  особами (КБКД  МБ  18030200)  на
суму 63 153 грн.;

-  єдиний податок з фізичних осіб (КБКД МБ 18050400) на суму 270 488 грн.

3. Затвердити  уточнені  доходи  бюджету  Чорноморської  сільської
територіальної громади на 2021 рік (додаток 1).

4. Внести зміни до видаткової частини загального фонду сільського бюджету:

4.1. Збільшити видатки  загального  фонду  сільського  бюджету  в  розрізі
головних розпорядників коштів: 
-    Чорноморська сільська рада                                                 2 586 012 грн.;
-     Фінансовий відділ Чорноморської сільської ради               208 479 грн.

5.  Внести  зміни  до  видаткової  частини  спеціального  фонду  сільського
бюджету:

5.1. Збільшити видатки  спеціального  фонду  сільського  бюджету  в  розрізі
головних розпорядників коштів: 
-    Чорноморська сільська рада                                                     26 000 грн.;

6. Затвердити зміни та доповнення до розподілу видатків сільського бюджету
Чорноморської сільської територіальної громади на 2021 рік (додаток 3.1) та
уточнений  розподіл  видатків  сільського  бюджету  Чорноморської  сільської
територіальної громади на 2021 рік (додаток 3).

7. Затвердити загальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі 1 970 970
грн. (додаток 2), джерелом покриття якого визначити:
  - залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року  у сумі 7 100
477 грн., з них:



-  за  рахунок  залишку  коштів  освітньої  субвенції  з  державного  бюджету  на
01.01.2021 року у сумі 2 336 797 грн.;
  - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
спеціального фонду у сумі  - 5 129 507 грн.  

8. Затвердити спеціальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі 
5 135 069 грн. (додаток 2), джерелом покриття якого визначити :
- залучення залишку бюджетних коштів на початок року у сумі 5 562 грн.;
  - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
спеціального фонду у сумі  5 129 507 грн.  

9. Затвердити уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів на 2021 рік (додаток
5).

10.  Затвердити уточнений розподіл  витрат  місцевого  бюджету на  реалізацію
місцевих  програм,  які  включені  до  сільського  бюджету  Чорноморської
сільської територіальної громади на 2021 рік (додаток 7).

11. Додатки № 1, 2, 3, 3.1, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію
сільської  ради  з питань  фінансів,  планування  та  формування  бюджету,
соціально-економічного розвитку, соціального захисту та праці; інвестицій та
міжнародного співробітництва.

Сільський голова                                                                   Андрій  ДМИТРЕНКО
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