УКРАЇНА

Воскресенська селищна рада
Миколаївська область Вітовський район
15 сесія 8 скликання

Р І Ш Е Н Н Я №2
Від 06.03.2018року.
Про внесення змін до бюджету
Воскресенської селищної
ради на 2018 рік.

смт. Воскресенське

Відповідно до п.1.4.ст. 28, п. 23 розділ 1 ст.26,ст.65 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні", ст.78 Бюджетного Кодексу
України,висновку засідання постійної комісії селищної ради з питань
регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування, бюджету,
фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та власності від
12.01.02018р. та 16.02.2018р.,подання ВОКМС, листа районної КДЮСШ
Вітовського району,листа КУ «Вітовський РМЦПМСД», листа департаменту
фінансів №022-29/714 від 06.03.2018року заслухавши та обговоривши
інформацію бухгалтера-спеціаліста щодо необхідності внесення змін до
бюджету Воскресенської селищної ради на 2018 рік, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію щодо необхідності внесення змін до
селищного бюджету на 2018 рік.
2. Згідно наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2017
№1175 «Про внесення змін до бюджетної класифікації» привести у
відповідність коди офіційних трансфертів та їх найменування та затвердити
додаток №1 в новій редакції.
3.Збільшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 517,971тис.грн. (додаток №2) у т.ч.:
- по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення) міської,селищної,сільської рад» на
суму 1,510тис.грн.
- по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
на суму 231,557тис.грн.
- по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму
75,110тис.грн.
- по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму
1,630тис.грн.

- по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком,
інтернатом при школі ), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» на суму 208,164тис.грн.
4.Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного
бюджету на загальну суму
101,502тис.грн. (додаток №2) у т.ч.:
- по КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідноканалізаційного господартсва» на суму 12,500тис.грн.
- по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
на суму 41,998тис.грн.
- по КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства» на суму 7,392тис.грн.
- по КПКВКМБ 011834 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових
фондів» на суму 24,000тис.грн.
- по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» на суму 15,612тис.грн.
5. Затвердити уточнені обсяги видатків селищного бюджету на
2018рік у розрізі програмної класифікацією видатків та кредитування у сумі
52897,123тис.грн., у тому числі по загальному фонду в сумі
52320,871тис.гривень та спеціальному фонду - в сумі 576,252тис.гривень в
т.ч. бюджет розвитку 101,502тис.грн. (додаток №3).
6. Затвердити в складі видатків селищного бюджету уточнений
перелік селищних програм на загальну суму 1273,665тис.грн., у тому числі
обсяг видатків загального фонду бюджету – у сумі 1187,775тис.грн. та
спеціальному фонду – в сумі 85,890тис.грн. (додаток №4) .
7.Затвердити уточнений перелік об'єктів, видатки на які у 2018 року
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі
101,502тис.грн. (додаток №5).
8.Затвердити загальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в сумі
517,971тис.грн., джерелом покриття якого визначити (додаток №6):
- залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку селищного
бюджету станом на 01.01.2018року (БКФБ 208100) в сумі 559,969тис.грн.;
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400) у сумі -41,998тис.грн.
9. Затвердити спеціальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі 101,502тис.грн., джерелом покриття якого визначити (додаток №6):
- залучення залишку коштів спеціального фонду станом на
01.01.2018року (КБФБ 208100) у сумі 59,504тис.грн.
- кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400) у сумі 41,998тис.грн.

10. Затвердити показники міжбюджетних трансфертів між селищним
бюджетом та районним бюджетом Вітовського району на 2018 рік в сумі
8675,926тис.грн. (додаток №7).
11. Затвердити уточнені показники міжбюджетних трансфертів між
селищним бюджетом та районним бюджетом Вітовського району на 2018 рік
в сумі 1350,299тис.грн. (додаток №8).
12. Додатки №1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань
регуляторної політики, інвестиційної діяльності,
планування, бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства,
приватизації та власності.
Селищний голова

Шаповалов О.М.

