
Додаток № 2

від  06.03.2018року
ЗМІНИ

обсягів асигнувань по загальному та спеціальному фондах
 Воскресенського  селищного бюджету на 2018 рік

. (тис.грн.)

КВК Мета призначення

в т ч 

РАЗОМ Джерело
оплата праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Загальний фонд 

1 01

1,510 0 0 0 1,510 1*

2 01

9,200 0 0 0 9,200 1*

1,047 0 0 0 1,047 1*

22,770 0 0 0 22,770 1*

до рішення селищної ради"Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної 
ради на 2018 рік" №2

№
№ 
пп

Найменування коду програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Видатки 
споживання

Видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 0110150 "Організаційне, 
інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне 
забезпечення діяльності 
обласної ради, районої 
ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад"        
                                                 
                                                 
                  

Збільшення видатків на оплату за податок на 
нерухоме майно.

0116030 "Організація 
благоустрою населених 
пунктів"

Збільшення видатків на придбання ламп на вуличне 
освітлення в смт.Воскресенське, 
с.Горохівка,с.Калинівка,с.Пересадівка.

Збільшення видатків на оплату за позачергову 
технічну перевірку засобів обліку встановлених у 1-ф 
ел.установці (при роботі 1 інспектора), за умови 
наявності договору передбаченого п.1.4"Методики" з 
виїздом на відстань понад 40км.та відшкодування 
транспортних витрат.

Збільшення видатків на оплату технічних умов на 
підвищення потужності трансформаторів для 
проведення робіт по вуличному освітленню в 
с.Калинівка.



2 01

198,540 0 0 0 198,540 1*

Разом: 231,557 0 0 0 231,557

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 01

0,644 0 0 0 0,644 1*

15,944 0 0 0 15,944 1*

43,242 0 0 0 43,242 1*

15,280 0 0 0 15,280 1*

Разом: 75,110 0 0 0 75,110

4 01

1,630 0 0 0 1,630 1*

5 01

36,304 0 0 0 36,304 1*

0116030 "Організація 
благоустрою населених 
пунктів"

Збільшення видатків на оплату за виконання робіт по 
об"єкту " Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Миру в смт Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області".

0119770 "Інші субвенції з 
місцевого бюджету"

Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт з 
селищного бюджету районному бюджету у вигляді субвенції 
на утримання ДЮСШ (придбання засобів криптографічного 
захисту інформації (Токіни) для створення особистого 
електроного кабінету  2філії (Пересадівка,Калинівка)

 Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт з 
селищного бюджету районному бюджету у вигляді субвенції 
на утримання закладів охорони здоров'я (погашення 
кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 
01.01.2018р.в т.ч.  поверка, демонтаж, монтаж та 
обломбування газового лічильника,технічне обслуговання 
газового обладнання, експертиза побутової техніки, 
відшкодування за витрати на безкоштовні рецепти.

 Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт з 
селищного бюджету районному бюджету у вигляді субвенції 
на районну  комплексну  програму соціального захисту 
"Турбота"- виплати грошової компенсації, надання пільг на  
житлово-комунальні послуги, користування послугами 
Укртелеком.

 Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт з 
селищного бюджету районному бюджету у вигляді субвенції 
на районну цільову соціальну програму "Безбар"єрна 
Вітовщина"- надання пільг  інвалідам по зору  І та ІІ групи на 
тверде паливо,скраплений газ, електренергію, 
водопостачання і водовідведення, природний газ. 

0611010 "Надання 
дошкільної освіти"

Збільшення видатків на придбання циркуляційного насосу  
Optima OP 32-80 для Пересадівського закладу дошкільної 
освіти "Колосок".

0611020 "Надання загальної 
середньої освіти 
загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в 
т.ч.школою-дитячим садком, 
інтернатом при 
школі),спеціалізованими 
школами,ліцеями,гімназіями
,колегіумами"

Збільшення видатків на оплату за поточний ремонт 
внутрішніх мереж водопостачання ЗОШ І-ІІІ ст. с.Калинівка 
Вітовського р-на Миколаївської області



5 01
167,000 0 0 0 167,000 1*

Збільшення видатків на оплату відряджень.

4,860 0 0 0 4,860 1*

Разом: 208,164 0 0 0 208,164

Разом по загальному фонду селищного бюджету 517,971 0,000 0,000 0,000 517,971

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.Спеціальний фонд

1 01

0 0 0 12,500 12,500 2*

2 01

0 0 0 41,998 41,998 3*

3 01

0 0 0 1,232 1,232 2*

0 0 0 1,232 1,232 2*

0 0 0 1,232 1,232 2*

0 0 0 1,232 1,232 2*

0 0 0 1,232 1,232 2*

0611020 "Надання загальної 
середньої освіти 
загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в 
т.ч.школою-дитячим садком, 
інтернатом при 
школі),спеціалізованими 
школами,ліцеями,гімназіями
,колегіумами"

Збільшення видатків на оплату за поточний ремонт 
теплотраси Воскресенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вітовського 
району Миколаївської області

 0116013"Забезпечення 
діяльності водопровідно-
каналізаційного 
господарства"                         
                                                 
                                                 
    

Збільшення видатків на придбання глибинного насосу на 
свердловину в с.Горохівка.

0116030 "Організація 
благоустрою населених 
пунктів" Збільшення видатків на оплату за капітальний ремонт 

автодороги по вул.Привокзальна від буд.№16 до буд №40 в 
с.Горохівка Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування  14% ,згідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 18.03.2015 №196 "Деякі питання державного 
фонду регіонального розвитку).

0117310 "Будівництво 
об"єктів житлово-
комунального господарства"

Збільшення видатків на оплату за виконання робіт по 
проведенню експертизи"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Суворова( від ТП-340) в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області"  

Збільшення видатків на оплату за виконання робіт по 
проведенню експертизи"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Суворова( від ТП-452) в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області"  

Збільшення идатків на оплату за виконання робіт по 
проведенню експертизи"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Жовтнева( від ТП-160) в с.Пересадівка Жовтневого 
району Миколаївської області"  

Збільшення видатків на оплату за виконання робіт по 
проведенню експертизи"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Рудницького Ф-1( від ТП-808) в с.Пересадівка 
Жовтневого району Миколаївської області"  

Збільшення видатків на оплату за виконання робіт по 
проведенню експертизи"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Рудницького Ф-2( від ТП-808) в с.Пересадівка 
Жовтневого району Миколаївської області"  



3 01

0 0 0 1,232 1,232 2*

Разом: 0 0 0 7,392 7,392

4 01

0 0 0 24,000 24,000 4*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 01
0 0 0 6,300 6,300 2*

0 0 0 9,312 9,312 2*

Разом: 0 0 0 15,612 15,612

Разом по спеціальному фонду селищного бюджету 0 0 0 101,502 101,502

Разом по загальному та спеціальному фондах селищного бюджету 517,971 0,000 0,000 101,502 619,473
Примітка :

1* За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2018року в сумі 517,971тис.грн.

2* За рахунок залишку коштів від продажу землі станом на 01.01.2018року в сумі 35,504тис.грн.

3* Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального) за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2018року в сумі 41,998 тис.грн.
4* За рахунок залишку коштів від екологічного податку станом на 01.01.2018року в сумі 24,000тис.грн.

Селищний голова Шаповалов О.М.

0117310 "Будівництво 
об"єктів житлово-
комунального господарства"

Збільшення видатків на оплату за виконання робіт по 
проведенню експертизи"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Шевченко( від ТП-315) в с.Пересадівка Жовтневого 
району Миколаївської області"  

0118340"Природоохоронні 
заходи за рахунок цільових 
фондів"

Збільшення видатків на придбання контейнерів металевих 
для ТПВ з кришкою на колесах (2мм) (3шт.)

0611020"Надання загальної 
середньої освіти 
загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в 
т.ч.школою-дитячим садком, 
інтернатом при 
школі),спеціалізованими 
школами,ліцеями,гімназіями
,колегіумами"

Збільшення видатків на оплату проектних робіт 
"Реконструкція системи газопостачання з модернізацією 
вузла обліку газу топкової Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст.по 
вул.Соборна,15 в с. Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області".

Збільшення видатків на оплату за експертизу проектної 
документації за всіма напрямами за робочим проектом 
"Реконструкція Воскресенської ЗОШ по вул.Горького,66 в 
смт.Воскресеньке Вітовського району Миколаївської 
області".


