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КРИВООЗЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                                                                                                                    
Р І Ш Е Н Н Я
                                                                                                                                                         
                                                                                                                   
24 лютого 2021 року  № 46            смт Криве Озеро                VІІ сесія  восьмого 
									           скликання

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

14548000000
(код бюджету)
         
          Керуючись пункту 23 частини 1  статті  26 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні», пункту 8 статті 13, статті  72, пункту 7 статті 78  Бюджетного Кодексу України,   враховуючи рішення  постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, Кривоозерська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни та уточнення у видаткову частину загального фонду бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік, в тому числі по головних розпорядниках коштів:
1.1. Селищній раді збільшити видатки на суму 3636500 гривень;
1.2. Відділу освіти, молоді та спорту селищної ради збільшити видатки на суму 598846 гривень;
1.3. Управлінню соціальної політики та охорони здоров’я збільшити видатки на суму 1288434 гривень;
1.4. Сектору розвитку культури та туризму збільшити видатки на суму 927741 гривень;
1.5. Фінансовому управлінню збільшити видатки на суму 1116735 гривень.

2.  Унести зміни та уточнення у видаткову частину спеціального фонду бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік, в тому числі по головних розпорядниках коштів:
2.1. Селищній раді збільшити видатки на суму 300000 гривень;
2.2. Відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту селищної ради збільшити видатки на суму 17740 гривень;
2.3. Фінансовому управлінню збільшити видатки на суму 30000 гривень.

3. 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). 

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

5. Затвердити уточнений розподіл видатків бюджету розвитку за об’єктами у 2021 році (додаток 6).

6. Затвердити у складі видатків бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік уточнений обсяг коштів на реалізацію місцевих програм на суму 14731073 грн, в тому числі: по загального фонду бюджету на суму 14693573 гривень, по спеціальному фонду на суму 37500 грн, (додаток 7). 

7. Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік по загальному фонду  у сумі  188198885 гривень, по спеціальному фонду у сумі 4514795 гривень (додаток 1). 
          
	 8. Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади на 2021 рік по загальному фонду в сумі 198168505,43 гривень, по спеціальному фонду в сумі 5253535 гривень (додаток 3).

9. Затвердити загальний фонд бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади з дефіцитом у сумі 9969620,43 гривень, джерелом покриття якого визначити:
- залучення вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на початок року (КБФБ  208100) у сумі 10708360,43 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   -738740 гривень, із них за рахунок:
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі 380000 гривень.
10. Затвердити спеціальний фонд бюджету Кривоозерської селищної територіальної громади з дефіцитом у сумі 738740 гривень, джерелом покриття якого визначити:
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) в сумі 738740 гривень, із них за рахунок:
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, у сумі 380000 гривень.

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





Кривоозерський  селищний голова	          	               Павло БУЗІНСЬКИЙ 

