

3


file_0.png


file_1.wmf


ПРОЄКТ                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
КРИВООЗЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                                                                                                                    
Р І Ш Е Н Н Я
                                                                                                                       
30 червня 2021 року  №                     смт Криве Озеро             ХІ  сесія 
                                                                                                       восьмого скликання          

Про внесення змін та уточнень до бюджету
Кривоозерської   селищної   територіальної
громади  на 2021 рік

14548000000
(код бюджету)
         
          Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, Кривоозерська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового управління селищної ради Барської Н.С. щодо внесення змін та уточнень до бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік.

2. Унести зміни та уточнення у видаткову частину загального фонду бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік, в тому числі по головних розпорядниках коштів:
2.1. Селищній раді зменшити видатки на суму 350000 гривень;

            3. Унести зміни та уточнення у видаткову частину спеціального фонду бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік, в тому числі по головних розпорядниках коштів:
 3.1. Селищній раді збільшити видатки на суму 350000 гривень;
          
 4. Унести доповнення до бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2021 року, відповідно до пункту 11 рішення селищної ради від 21 грудня 2020 року № 20 «Про бюджет Кривоозерської селищної  територіальної громади на 2021 рік» (додаток 3). 

  5. Затвердити уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів на 2021 рік (додаток 5).
         
  6. Затвердити уточнений розподіл видатків бюджету розвитку за об’єктами у 2021 році (додаток 6).

  7. Затвердити у складі видатків бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік уточнений обсяг коштів на реалізацію місцевих програм на суму 18047893 грн, в тому числі: по загального фонду бюджету на суму 13212193 гривень, по спеціальному фонду на суму 4835700 гривень (додаток 7). 

  8. Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік по загальному фонду  у сумі  188274810 гривень, по спеціальному фонду у сумі 4514795 гривень (додаток 1).
 
 9. Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік по загальному фонду в сумі 194849512,03 гривень, по спеціальному фонду в сумі 11213453,40 гривень (додаток 3).

 10. Затвердити загальний фонд бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади з дефіцитом у сумі 6574702,03 гривень, джерелом покриття якого визначити:
- залучення вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на початок року (КБФБ  208100) у сумі 10743360,43 гривень, із них за рахунок:
 залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі 1882652,43 гривень;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (КБКФК  208400), у сумі   -4168658,40 гривень, із них за рахунок:
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі 1513730,40 гривень;
субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі 13019 гривень, (додаток 2).

 11. Затвердити спеціальний фонд бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади з дефіцитом у сумі 6698658,40 гривень, джерелом покриття якого визначити:
- залучення залишку бюджетних коштів спеціального фонду на початок року (КБФБ  208100) у сумі 2530000 гривень,  за рахунок залишку коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення та залишку коштів екологічного податку;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) в сумі 4168658,40 гривень, із них за рахунок:
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі 1513730,40 гривень;
субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі 13019 гривень, (додаток 2).

 12. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7  до цього рішення є його невід’ємною частиною.
       
 13. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти   на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 


Кривоозерський  селищний голова                                  Павло БУЗІНСЬКИЙ 

