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КРИВООЗЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                                                                                                                    
Р І Ш Е Н Н Я
                                                                                                                       
28 липня 2021 року  №                   смт Криве Озеро             ХІІ  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.    Інформацію щодо внесення змін та уточнень до бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік взяти до відома.

          2.    Унести зміни та уточнення у дохідну частину загального фонду бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади:
          2.1. Збільшити надходження до загального фонду бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік:
          - обсягу субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41051400 ) на суму 1221699 гривень;
- надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (КБКД 11010100) на суму 400000 гривень;
- надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (КБКД 14040000) на суму 138800 гривень;
- надходження  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (КБКД 18010300) на суму 300000 гривень;
- надходження земельного податку з юридичних осіб (КБКД 18010500) на суму 130000 гривень;
- надходження  земельного податку з фізичних осіб (КБКД 18010700) на суму 200000 гривень;
- надходження орендної плати з фізичних осіб (КБКД 18010900) на суму 300000 гривень;
- надходження єдиного податку з юридичний осіб (КБКД 18050300) на суму 600000 гривень;
- надходження адміністративних штрафів та інші санкції (КБКД 21081100) на суму 100000 гривень;
- надходження адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (КБКД 21081500) на суму 50000 гривень;
- надходження плати за надання інших адміністративних послуг (КБКД 22012500) на суму 30000 гривень;
- інші надходження (КБКД 24060300) на суму 30000 гривень;
- надходження  коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покрову (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків та погіршення якості ґрунтового покрову тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок (КБКД 24062200) на суму 8200 гривень. 
          2.2. Зменшити надходження до загального фонду бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік:
          - обсягу субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих у сфері 
освіта за рахунок коштів освітньої субвенції (КБКД 41051000) в сумі 374759 гривень.

3.   Унести зміни та уточнення у видаткову частину загального фонду бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік, в тому числі по головних розпорядниках коштів:
3.1. Селищній раді збільшити видатки на суму 50000 гривень;
3.2. Відділу освіти, молоді та спорту збільшити видатки на суму 3248847,88 гривень;
3.3. Управлінню соціальної політики та охорони здоров’я збільшити видатки на суму 36491 гривень. 

            4. Унести зміни та уточнення у видаткову частину спеціального фонду бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік, в тому числі по головних розпорядниках коштів:
 4.1. Відділу освіти, молоді та спорту збільшити видатки на суму 544886 гривень.
        
 5. 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). 

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

  8. Затвердити у складі видатків бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік уточнений обсяг коштів на реалізацію місцевих програм на суму 20805301,88 грн, в тому числі: по загального фонду бюджету на суму 15954601,88 гривень, по спеціальному фонду на суму 4850700 гривень (додаток 7). 

  9. Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік по загальному фонду  у сумі  191600150 гривень, по спеціальному фонду у сумі 4514795 гривень (додаток 1).
 
 10. Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік по загальному фонду в сумі 198361250,91 гривень, по спеціальному фонду в сумі 11773339,40 гривень (додаток 3).

 11. Затвердити загальний фонд бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади з дефіцитом у сумі 6761100,91 гривень, джерелом покриття якого визначити:
- залучення вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на початок року (КБФБ  208100) у сумі 11489645,31 гривень, із них за рахунок:
 залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі 2628937,31 гривень;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (КБКФК  208400), у сумі  -4728544,40 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. Затвердити спеціальний фонд бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади з дефіцитом у сумі 7258544,40 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 4728544,40 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).

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


Кривоозерський  селищний голова                                  Павло БУЗІНСЬКИЙ 

