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КРИВООЗЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                                                                                                                    
Р І Ш Е Н Н Я
                                                                                                                
14 грудня 2020 р.   №  14             смт Криве Озеро                  II  сесія  восьмого
									          скликання

Про внесення змін та уточнень
до     бюджету     Берізківської
сільської   ради    на   2020 рік


Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 8 статті 13, статті 72, пунктом 7 статті 78 Бюджетного кодексу України та заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера сільської ради Заневської Наталії Василівни щодо необхідності внесення змін та уточнень до бюджету Берізківської сільської ради на 2020 рік, Кривоозерська селищна рада

ВИРІШИЛА:

    1. Взяти до відома інформацію головного бухгалтера сільської ради Заневської Н.В., щодо необхідності внесення змін та уточнень до бюджету Берізківської сільської ради на 2020 рік.  

      2. Внести зміни та уточнення в видаткову частину загального фонду  сільського бюджету, в тому числі по бюджетних установах:
      2.1. По КПКВК 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» збільшити видатки в сумі 50 000 гривень.

              3. Внести доповнення до бюджетних призначень бюджетних установ сільського бюджету на 2020 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2020 року, відповідно до пункту 10 рішення сільської ради від 18 грудня 2019 року № 1 «Про бюджет Берізківської сільської ради на 2020 рік» (додаток 3).
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               4. Затвердити уточнений обсяг доходів сільського бюджету на 2020 рік по загальному фонду сільського бюджету у сумі 1 313 092 гривень (додаток 1). 

              5. Затвердити уточнений обсяг видатків сільського бюджету на 2020 рік по загальному фонду в сумі 1 616 608 гривень (додаток 3).

   6. Затвердити загальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі  253 516 гривень, джерелом покриття якого визначити:
   - залучення вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на початок року (КБФБ 208100) у сумі  303516 гривень (додаток 2).   
 
             7.  Додатки 1, 2, 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

              8. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 


Кривоозерський  селищний голова	                             Павло  БУЗІНСЬКИЙ 

    




















Пояснювальна записка
до  проєкту рішення селищної  ради  «Про внесення змін та уточнень до бюджету Берізківської сільської ради на  2020 рік» (від 14.12.2020р.)

Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення

  З метою якісного виконання сільського бюджету, цільового і ефективного використання коштів та забезпечення своєчасного фінансування пропонується внести окремі зміни до показників сільського бюджету  на 2020 рік.
           При внесені зазначених змін враховані вимоги пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу  України щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет.
           Залишок  бюджетних коштів загального фонду сільського бюджету станом на 01.01.2020 року склав 311412,90 гривень , оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету Берізківської сільської ради затверджено в сумі 5000 гривень. 
           Вільний залишок бюджетних коштів загального фонду сільського бюджету станом на 01.12.2020 року складає 52897 гривень, який може бути направлений на проведення видатків згідно рішення сільської ради  відповідно ст.14 Бюджетного кодексу України.

Мета та завдання  проведення підготовки проєкту рішення

          Уточнення видаткової частини сільського бюджету, ефективне використання наявного  фінансового ресурсу сільського бюджет з урахуванням додаткової потреби в коштах по бюджетних установах. 
          З урахуванням  вищевикладеного пропонується  внести  до сільського  бюджету наступні зміни  та уточнення за рахунок  залучення вільного залишку бюджетних коштів загального фонду в сумі 50 000 гривень, а саме:
 
           2.1. З метою  ефективного  використання  коштів  сільського бюджету  по загальному фонду вносяться  зміни  у видаткову частину бюджету, а саме:
           2.1.1 За рахунок  залучення  вільного залишку загального фонду сільського бюджету :

     - КПКВК 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» збільшити видатки на загальну суму 50 000,00 грн, в тому числі на: виплату заробітної плати в сумі 40 100 гривень (КЕКВ 2111), нарахування на оплату праці в сумі 9 900,00 гривень (КЕКВ 2120). 

              2.2. З урахуванням внесених змін пропонується до затвердження:
     - уточнений обсяг доходів сільського бюджету на 2020 рік по загальному фонду сільського бюджету у сумі 1 313 092 гривень (додаток1).
   - уточнений обсяг видатків загального фонду сільського бюджету у сумі 1 616 608 гривень (додаток 3).

           2.3. Пропонується затвердити загальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі  303516 гривень, джерелом покриття, якого визначити:
 - залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) у сумі  303516 гривень (додаток 2)

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
   3.1. Бюджетний Кодекс України.
           3.2. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р. №11 «Про бюджетну класифікацію» з урахуванням внесених змін.
         3.3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
           3.4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»» з урахуванням внесених змін.
           3.5. Пункт 10 рішення сільської ради від 18.12.2019 №1 «Про бюджет Берізківської сільської ради на 2020 рік».

Прогноз соціально-економічних та інших наслідків         затвердження.

           Прийняття проєкту рішення «Про внесення змін та уточненнь до бюджету Берізківської сільської ради на 2020 рік» забезпечить ефективне виконання сільського бюджету в законодавчому полі, що сприятиме якісному виконанню сільського бюджету.
.


     Головний бухгалтер:                                      Наталія ЗАНЕВСЬКА













