УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

ві
д

№ VI/

ПРОЕКТ

.

м.Світлодарськ

Про підсумки виконання міського
бюджету за 1 квартал 2019 року

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.05.2019р. «Про підсумки
виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року» та керуючись частиною 4 статті 80
Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт по виконанню міського бюджету за 1 квартал 2019 року по доходах у сумі
5 067 208,73 грн. та по видатках у сумі 4 394 731,61 грн. згідно з додатками 1, 2 (додаються), у
тому числі:
- по загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 4 944 595,11 грн. та по видатках у
сумі 4 323 774,46 грн.
- по спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 122 613,62 грн. та по видатках
70 957,15 грн.

Міський голова

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

Додаток 1
до рішення міської ради
від

№ VI/

.

Звіт про виконання доходів міського бюджету
за 1 квартал 2019 року

Код
Найменування доходів

Затверджено
на

факт

% виконання

період
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Податок на прибуток
підприємств і організацій,
що
належать
до
комунальної власності
Акцизний
податок
з
реалізації
суб`єктами
господарювання
роздрібної
торгівлі
підакцизних товарів
Пальне
(Акцизний
податок з вироблених в
Україні
підакцизних

11020200

-

714,96

-

14040000

95001

100495,46

105,78

14021900

3249

-

-

товарів (продукції) )
Пальне
(Акцизний
податок з ввезених на
митну
територію
України
підакцизних
товарів (продукції) )
Податок на нерухоме
майно,
відмінне
від
земельної
ділянки,
сплачений
юридичними
особами, які є власниками
об`єктів
нежитлової
нерухомості

Земельний податок з
юридичних осіб
Транспортний
податок з фізичних
осіб
Єдиний
податок
з
юридичних осіб
Єдиний
податок
з
фізичних осіб
Частина
чистого
прибутку
Адміністративні штрафи
та штрафні санкції за
порушення
законодавства у сфері
виробництва та обігу
алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
Плата за надання інших
адміністративних послуг
Адміністративний збір за
державну
реєстрацію
речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень
Надходження від орендної
плати за користування
цілісним майновим
комплексом та іншим
майном, що у комунальній
власності
Державне
мито,
що
сплачується за місцем
розгляду та оформлення
документів, у тому числі
за
оформлення
документів на спадщину і
дарування

14031900

11751

-

-

18010400

501

-

-

14674,44

126,23

2100

-

18010500

11625

18011000

-

18050300

38748

41294,54

106,57

18050400

262500

386092,30

147,08

21010300

-

3972

-

21081500

8751

633

7,23

22012500

3249

898,46

27,65

22012600

8751

12330

140,90

22080400

51249

51338,22

100,17

22090100

7500

10309,19

137,46

Інші надходження
Інші додаткові дотації
Інші субвенції
Всього загальний фонд

24060300
41040400
41053900

537807
3781200
4821882
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Надходження від викидів
забруднюючих речовин в
атмосферне
повітря
19010100
стаціонарними
джерелами забруднення
Кошти від відчуження
майна, що належить
Автономній
Республіці
31030000
Крим та майна, що
перебуває в комунальній
власності
Власні
надходження
25000000
бюджетних установ
Всього спеціальний фонд
Разом загальний та спеціальний фонд

735,54
537807
3781200
4944595,11

100
100
102,54

-

8,80

-

-

6,45

-

512714

122598,37

23,91

512714
5334596

122613,62
5067208,73

23,91
94,99

Міський голова

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

Розроблений:
Начальник відділу обліку та
звітності міської ради

Ю.В.Шевченко

Додаток 2
до рішення міської ради
від

№ VI/

Звіт про виконання видатків міського бюджету

.

за 1 квартал 2019 року

Найменування
КФК

План на
період

Виконанн
я

% виконання

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
0210150

Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріальнотехнічне
забезпечення
діяльності обласної
ради,
районної ради, районної у
місті
ради
(у
разі
її
створення),
міської,
селищної, сільської рад

1039182

985707,85

94,85

0211010

Надання дошкільної освіти

2319600

2095530,36

90,34

0211140

Підвищення
кваліфікації,
перепідготовка
кадрів
закладами
післядипломної
освіти

5575

3526,89

63,26

Інші
заходи
у
сфері
соціального
захисту
і
соціального забезпечення

1500

500

33,33

181197

170215,38

93,94

1274828

1068293,98

83,80

4821882

4323774,46

89,67

70957,15

14,88

700

-

-

35000

-

-

Всього спеціальний фонд

512714

70957,15

13,84

Разом загальний та спеціальний фонд

5334596

4394731,61

82,38

0213242

0214030

Забезпечення
бібліотек

діяльності

0214060

Забезпечення
діяльності
палаців i будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та
iнших клубних закладів

Всього загальний фонд
0211010

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Надання дошкільної освіти
477014

0214030

Забезпечення
бібліотек

0214060

Забезпечення
діяльності
палаців i будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та
iнших клубних закладів

Міський голова

діяльності

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

Розроблений:
Начальник відділу обліку та
звітності міської ради

Ю.В.Шевченко

УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

ПРОЕКТ
від _
м.Світлодарськ

_ № VI/

_

Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/
130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

Керуючись статтею 78 Бюджетного Кодексу України, підпунктом 23 частини 1 статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішень Бахмутської
районної ради від 21.03.2019 № 7/35-625 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної
ради від 18 грудня 2018 року № 7/33-588 «Про районний бюджет на 2019 рік», виконкому міської
ради від 22.05.2019 «Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» та міської ради
від 29.01.2019 № VI/131-3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Світлодарська на
2019 рік», міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про
міський бюджет на 2019 рік»:
1.1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції:
«1. Визначити на 2019 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 24 525 981 грн., в тому числі доходи загального фонду
міського бюджету – 23 706 267 грн. та доходи спеціального фонду міського бюджету – 819 714 грн.
згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 25 617 619 грн., в тому числі видатки загального фонду
міського бюджету – 19 919 814 грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету – 5 697 805
грн. згідно з додатком 3 до цього рішення».
1.2. Доповнити пункт 1 наступними абзацами:
«Установити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 446 215 грн., джерелом
покриття якого визначити вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на
01.01.2019р.
Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 4 232 668 грн., джерелом
фінансування якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) (додаток 2).

Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 4 878 091 грн., в тому числі в сумі
645 423 грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів спеціального фонду міського
бюджету станом на 01.01.2019р. та кошти, передані із

загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в сумі
668 грн. (додаток 2).

4 232

2. Додатки 1, 2, 3, 4, 5 до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський
бюджет на 2019 рік» викласти у новій редакції.

Міський голова

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

Пояснювальна записка
до проекту рішення міської ради
«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради
від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

Внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на
2019 рік» здійснюється відповідно до статей Бюджетного Кодексу України, постанови КМУ від
28.02.2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», підпункту 23 частини 1 статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень міської ради від 29.01.2019 № VI/
131-3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Світлодарська на 2019 рік» та
виконкому міської ради від 22.05.2019 «Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до
рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік».
1. Відповідно до рішення Бахмутської районної ради від 21.03.2019 № 7/35-625 «Про
внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 18 грудня 2018 року № 7/33-588 «Про
районний бюджет на 2019 рік»:
1.1. Збільшується доходна частина загального фонду міського бюджету по коду доходів
41053901 «Інші субвенції з місцевого бюджету», на загальну суму 4 239 654,00 грн., за рахунок
надходжень коштів з районного бюджету.
1.2. Збільшується доходна частина загального фонду міського бюджету по коду доходів
41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету»,
надходжень коштів з районного бюджету.

на загальну суму 179 085,00 грн., за рахунок

1.3. Збільшується доходна частина спеціального фонду міського бюджету по коду доходів
41053901 «Інші субвенції з місцевого бюджету», на загальну суму 307 000,00 грн., за рахунок
надходжень коштів з районного бюджету.
1.4. Згідно пункту 1 частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України збільшується профіцит
загального фонду міського бюджету на суму 4 232 668,00 грн. за рахунок передачі коштів із
загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) та дефіцит спеціального фонду
(бюджету розвитку) на суму 4 232 668,00 грн., джерелом покриття якого є надходження коштів із
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
2. Збільшується видаткова частина загального фонду міського бюджету:
- за рахунок збільшення доходної частини загального фонду міського бюджету на 2019 рік
на суму 186 071,00 грн., а саме по:
- КТКВКБМС 0211010 «Надання дошкільної освіти» ДНЗ №10 «Веселка» у сумі 179 085,00 грн. на
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 140 011,00 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 39
074,00 грн.;
- КТКВКБМС 0216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» КП «Веста» у
сумі 6 986,00 грн. на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)», відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на
2019 рік.
- за рахунок переданих коштів із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) та збільшення доходної частини спеціального фонду на суму 4 539 668,00
грн., а саме по:
- КТКВКБМС 0216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» КП «Веста» у
сумі 1 292 308,00 грн. на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)», на капітальний ремонт, модернізацію, заміну ліфтів (буд. №68 під. 1 – 315 520,00
грн., буд. №47 – 284 464,00 грн., буд. №42 під. 1 – 341 299,00 грн., буд. №42 під. 2 – 351 025,00
грн.), відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік.
- КТКВКБМС 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» у сумі 307 000,00 грн. на КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)», на проведення інвентаризації земель, відповідно до
Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік.
- КТКВКБМС 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її

створення), міської, селищної, сільської рад» у сумі 2 940 360,00 грн. на КЕКВ 3142 «Реконструкція та
реставрація інших об’єктів», на реконструкцію будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м.
Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг, відповідно
до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік.

Начальник відділу обліку та звітності

Ю.В.Шевченко

