КРОЛЕВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
31.10.2018

Кролевець

Про затвердження рішення
виконавчого комітету
Кролевецької міської ради
Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26, статті 28 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кролевецька міська рада
вирішила:
1. Затвердити рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради
від 18.10.2018 № 132 "Про внесення змін до розпису міського бюджету на 2018
рік".
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
Кролевецької міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, соціальноекономічного і культурного розвитку, планування та обліку (голова
Лехман В.Г.).

Секретар міської ради

О.В. Рекуха

КРОЛЕВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
31.10.2018

Кролевець

Про внесення змін до рішення
Кролевецької міської ради
сьомого скликання від 22.12.2017
"Про міський бюджет на 2018 рік"
Відповідно до пунктів 7, 8 статті 78, статті 91 Бюджетного кодексу
України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", пункту
23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017
"Про міський бюджет на 2018 рік", враховуючи заяви та клопотання громадян,
підприємств, установ і організацій комунальної та інших форм власності, у
зв'язку із службовою необхідністю, Кролевецька міська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання
від 22.12.2017 "Про міський бюджет на 2018 рік", виклавши пункти 1, 2, 8 в
новій редакції, а саме:
"1. Визначити на 2018 рік:
доходи міського бюджету у сумі 157125,22370 тисяч гривень, в тому
числі доходи загального фонду бюджету 149799,52085 тисяч гривень, доходи
спеціального фонду бюджету 7325,70285 тисяч гривень, у тому числі доходи
бюджету розвитку – 512,52691 тисяч гривень згідно з додатком № 1 до цього
рішення;
видатки міського бюджету у сумі 158465,21876 тисяч гривень, в тому
числі видатки загального фонду бюджету 139065,88896 тисяч гривень, видатки
спеціального фонду бюджету 19399,32980 тисяч гривень на 2018 рік;
повернення кредитів до міського бюджету не планується;
надання кредитів з міського бюджету не планується;
профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 10733,63189 тисяч
гривень, в тому числі дефіцит в сумі 1270,68000 тисяч гривень, напрямком
використання якого визначити спрямування вільного залишку бюджету, що
склався станом на 01.01.2018, на збільшення бюджетних призначень та
профіцит в сумі 12004,31189 тисяч гривень, напрямком використання якого

визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету на 2018 рік
до його спеціального фонду (бюджету розвитку);
дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 12073,62695 тисяч
гривень, в тому числі дефіцит в сумі 69,31506 тисяч гривень, напрямком
використання якого визначити спрямування вільного залишку бюджету, що
склався станом на 01.01.2018, на збільшення бюджетних призначень та
профіцит в сумі 12004,31189 тисяч гривень, джерелом покриття якого
визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку
(спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
міського бюджету на 2018 рік по загального фонду бюджету 139065,88896
тисяч гривень та спеціальному фонду бюджету 19399,32980 тисяч гривень
згідно з додатком № 3 до цього рішення.
8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 43601,05868 тисяч гривень згідно з
додатком № 6 до цього рішення".
2. Внести зміни до додатків №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 до рішення Кролевецької
міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 "Про міський бюджет на 2018
рік", що є його невід’ємними частинами.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
Кролевецької міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, соціальноекономічного і культурного розвитку, планування та обліку (голова
Лехман В.Г.).

Секретар міської ради

О.В. Рекуха

Пояснювальна записка
до рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання
від 31.10.2018 "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської
ради сьомого скликання від 22.12.2017 "Про міський бюджет на 2018 рік"
Відповідно до статті 78, статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону
України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", пункту 23 частини
першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
рішення Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 "Про
міський бюджет на 2018 рік", враховуючи заяви і клопотання громадян,
підприємств, установ та організацій комунальної та інших форм власності, у
зв'язку із службовою необхідністю, Кролевецька міська рада вирішила внести
такі зміни до міського бюджету:
1. Доходну і видаткову частину загального фонду міського бюджету
збільшено на 121,81000 тисяч гривень за рахунок надходжень:
1.1. субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету - 9,82700 тисяч гривень на підтримку осіб з особливими
освітніми потребами (видатки споживання) на суму 4,14600 тисяч гривень, на
оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів (видатки розвитку) на суму
5,68100 тисяч гривень (збільшено асигнування по головному розпоряднику
коштів - управлінню освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької
міської ради);
1.2. іншої субвенції з районного бюджету - 61,98300 тисяч гривень на
надання освітніх послуг позашкільними закладами Кролевецької міської ради
на території сільських рад району на вересень-грудень 2018 року (збільшено
асигнування по заробітній платі з нарахуваннями головному розпоряднику
коштів - управлінню освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької
міської ради);
1.3. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 50,00000
тисяч гривень на придбання обладнання і предметів довгострокового
користування для виконавчого комітету Кролевецької міської ради
(Реутинського старостинського округу (збільшено асигнування по головному
розпоряднику коштів - виконавчому комітету Кролевецької міської ради)).
2. Доходну та видаткову частину спеціального фонду міського
бюджету збільшено на 200,00000 тисяч гривень за рахунок надходжень іншої
субвенції з обласного бюджету на створення скейт-парку в місті Кролевець
(збільшено асигнування по головному розпоряднику коштів - управлінню
освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради).
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3. Перерозподілено видатки в межах виділених асигнувань по
загальному фонду міського бюджету між головними розпорядниками
коштів:
3.1. Виконавчий комітет Кролевецької міської ради
Економію коштів, що склалась по придбанню предметів, матеріалів
направлено:
на оплату авансового внеску для пред’явлення до примусового виконання
наказу господарського суду Сумської області від 24.09.2018 у справі
№ 920/234/18 в сумі 12,11761 тисяч гривень;
на забезпечення умов співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій (не менше 3% від виділеної суми) в сумі 1,50000
тисяч гривень.
Економію коштів, що склалась по виплаті матеріальної допомоги
громадянам об'єднаної територіальної громади, які підписали контракт для
проходження військової служби та направлятимуться у частини, які беруть
участь в антитерористичній операції направлено:
на послуги з перевезення призовників для проходження медичного огляду
Сумською обласною медичною комісією в сумі 0,48000 тисяч гривень;
на виплати допомоги громадянам на лікування в сумі 29,00000 тисяч
гривень;
для надання матеріальної допомоги Маклакову Вячеславу Анатолійовичу в
сумі 3,20000 тисяч гривень.
З метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів за
рахунок зменшення обсягу бюджетних призначень по фінансовому управлінню
Кролевецької міської ради збільшено видатки:
для надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок пожежі
Грамм Надії Петрівні в сумі 10,00000 тисяч гривень та Сергієнко Єфросинії
Іванівні в сумі 5,00000 тисяч гривень;
для надання матеріальної допомоги на проїзд до міста Глухів для
проходження курсу гемодіалізу Тищенко Тетяні Василівні в сумі 3,00000 тисяч
гривень.
З метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів за
рахунок зменшення обсягу бюджетних призначень по управлінню освіти,
молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради збільшено
видатки на забезпечення діяльності центру надання соціальних послуг
Кролевецької міської ради в сумі 104,00000 тисяч гривень, а саме на заробітну
плату з нарахуваннями в сумі 68,10000 тисяч гривень, оплату за енергоносії в
сумі 29,99000 тисяч гривень та придбання предметів, матеріалів, інших послуг,
крім комунальних в сумі 5,91000 тисяч гривень.
Перенесено
залишки
невикористаних
асигнувань
з
надання
реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю на
забезпечення діяльності центру надання соціальних послуг Кролевецької
міської ради в сумі 95,03322 тисячі гривень.
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3.2. Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму
Кролевецької міської ради
З метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів
перерозподілено видатки, а саме:
в частині субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на
здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенції з державного бюджету
на підтримку осіб з особливими освітніми потребами (видатки споживання),
прийнятих рішенням Кролевецької міської ради сьомого скликання від
29.03.2018 "Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради сьомого
скликання від 22.12.2017 "Про міський бюджет на 2018 рік" з оплати послуг,
крім комунальних перерозподілено на заробітну плату з нарахуваннями в сумі
43,92700 тисяч гривень;
в частині власного фінансового ресурсу збільшено видатки на суму:
34,23100 тисяч гривень (передача коштів із загального до спеціального
фонду (бюджету розвитку) КРОЛЕВЕЦЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ
КОМПЛЕКСУ № 6 "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК)" КРОЛЕВЕЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ на придбання вентиляційної системи за рахунок економії
коштів,
15,40000 тисяч гривень (передача коштів із загального до спеціального
фонду (бюджету розвитку) КРОЛЕВЕЦЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
I-III СТУПЕНІВ № 5 КРОЛЕВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ для оплати за одяг для
сцени за рахунок економії коштів,
800,00000 тисяч гривень по закладам освіти Кролевецької міської ради на
теплопостачання за рахунок економії коштів,
14,78000 тисяч гривень (передача коштів із загального до спеціального
фонду (бюджету розвитку) по бібліотекам Кролевецької міської ради для
оплати передплати періодичних видань за рахунок економії коштів,
4,50000 тисяч гривень на придбання банкетних диванів в фойє
КРОЛЕВЕЦЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ за рахунок економії коштів,
9,00000 тисяч гривень на виконання Державної цільової соціальної
програми "Молодь України" на оплату видатків за проведені турніри в дебатній
школі за рахунок економії коштів,
46,77400 тисяч гривень на забезпечення заробітною платою з
нарахуваннями інклюзивно-ресурсному центру Кролевецької міської ради за
рахунок економії коштів.
Згідно з рішенням Кролевецької міської ради сьомого скликання від
12.09.2018 "Про ліквідацію та реорганізацію закладів спорту Кролевецької
міської ради" проведено збільшення бюджетних призначень КРОЛЕВЕЦЬКІЙ
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ "ОЛІМП" на суму 362,80543
тисяч гривень за рахунок залишків ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ
ШКОЛИ КРОЛЕВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
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3.3. Управління житлово-комунального господарства, будівництва та
комунальної власності Кролевецької міської ради
З метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів
перерозподілено видатки, збільшено бюджетні призначення на суму:
13,44000 тисяч гривень на придбання щебня для облаштування під’їзної
дороги до багатоквартирного будинку № 24 по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів
міста Кролевець Кролевецького району Сумської області на виконання
депутатських повноважень депутатів Кролевецької міської ради сьомого
скликання,
1,30075 тисяч гривень на оплату робіт по обслуговуванню електричного
лічильника за рахунок економії коштів,
20,05571 тисяч гривень для придбання шин, в тому числі – 15,26260 тисяч
гривень (передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету
розвитку)) за рахунок економії коштів,
57,50000 тисяч гривень на оплату робіт по проведенню поточного ремонту
доріг за рахунок економії коштів,
7,50000 тисяч гривень на придбання предметів довгострокового
користування для запровадження роботи системи дистанційного обліку
(передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)) за
рахунок економії коштів,
6,51000 тисяч гривень на розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації).
Змінено цільове призначення видатків, виділених рішенням Кролевецької
міської ради сьомого скликання від 28.02.2018 "Про внесення змін до рішення
Кролевецької міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 "Про міський
бюджет на 2018 рік" за рахунок вільного залишку коштів загального фонду
міського бюджету, що склався на початок 2018 року, а саме кошти, які
заплановані по спеціальному фонду, виділені на розроблення схем планування
та забудови територій (містобудівної документації) зменшено на суму 6,51000
тисяч гривень та направлено на фінансування видатків по загальному фонду на
оплату послуг управління праці та соціального захисту населення Кролевецької
районної державної адміністрації з метою забезпечення своєчасного
призначення субсидій та допомог для мешканців, що проживають на території
об’єднаної територіальної громади, в сумі 6,51000 тисяч гривень.
3.4. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю
Кролевецької міської ради
Економію коштів, що склалась по оплаті заробітній платі по відділу
державного архітектурно-будівельного контролю Кролевецької міської ради у
сумі 3,65771 тисяч гривень перерозподілено на відшкодування видатків по
оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.
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3.5. Фінансове управління Кролевецької міської ради
З метою недопущення кредиторської заборгованості, ефективного та
раціонального використання бюджетних коштів перерозподілено видатки
шляхом збільшення бюджетних призначень на суму:
183,83400 тисяч гривень для передачі іншої субвенції Кролевецькому
районному бюджету, які спрямовано комунальному закладу "Районний будинок
культури" на забезпечення видатками по заробітній платі з нарахуваннями, а
також - 9,58600 тисяч гривень на енергоносії за рахунок зменшених обсягів
асигнувань по управлінню освіти, молоді, спорту, культури і туризму
Кролевецької міської ради,
30,000 тисяч гривень для передачі іншої субвенції Кролевецькому
районному бюджету, які виділено для закупівлі медикаментів хворим на
цукровий та нецукровий діабет за рахунок економії коштів,
18,24626 тисяч гривень для передачі іншої субвенції Кролевецькому
районному бюджету, які виділено для здійснення виплати компенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги та території об'єднаної
територіальної громади за рахунок економії коштів.
4. Перерозподілено видатки в межах виділених асигнувань по
спеціальному фонду міського бюджету:
4.1. Управління житлово-комунального господарства, будівництва та
комунальної власності Кролевецької міської ради
Кошти передбачені на проведення капітального ремонту прибудинкових
територій зменшено на 1500,00000 тисяч гривень та збільшено бюджетні
призначення на капітальний ремонт під’їзних доріг.

Начальник фінансово управління
Кролевецької міської ради

Т.О. Олещенко

