
УКРАЇНА
Воскресенська селищна рада

                   Миколаївська область Вітовський район
20 позачергова  сесія 8 скликання

                                 Р І Ш Е Н Н Я №29
 Від  13.07.2018року.                                                     смт. Воскресенське
Про внесення змін до бюджету  
Воскресенської селищної 
ради на 2018 рік.
        
                       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,  висновок  постійної  комісії  селищної  ради  з  питань  регуляторної
політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,  бюджету,  фінансів,
економічної  реформи  підприємства,  приватизації  та  власності,  клопотання
ВОКМС, листа департаменту фінансів Миколаївської облдержадміністрації
№06.2-09/1/3854  від  04.07.2018  та  №  06.2-09/1/3758  від  27.06.2018  «Про
зміни розпису ДБ на 2018 рік» та, заслухавши та обговоривши інформацію
головного  бухгалтера  щодо  необхідності  внесення  змін  до  бюджету
Воскресенської селищної ради на 2018 рік, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А :

               1. Взяти до відома інформацію щодо необхідності внесення змін до 
селищного бюджету на 2018 рік.
               2.Збільшити доходну частини загального фонду селищного бюджету
на загальну суму  262,537тис.грн. (додаток №1) у т.ч.:
        - по КБКД 14021900 «Пальне» на суму 44,137тис.грн.
        - по КБКД 14031900 «Пальне» на  суму 164,700тис.грн.
        -  по КБКД  18010400  «Податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від
земельної  ділянки,  сплачений  юридичними  особами,  які  є  власниками
об»эктів нежитлової нерухомості» на  суму 2 0,000 тис.грн.
         - по КБКД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на  суму 2 5,000
тис.грн.
         - по КБКД 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних  підприємств  та  їх  об’єднань,  що  вилучається  до  відповідного
місцевого бюджету» на  суму 3,000 тис.грн.
         - по КБКД 22080400 «Надходження від орендної плати за користування
цілісним  майновим  комплексом  та  іншим  майном,  що  перебуває  в
комунальній власності» на  суму 5,700 тис.грн.



             3. З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг доходів
на  2018  рік   у  сумі  56899,142тис.грн.  у  тому  числі  по  загальному  фонду
селищного бюджету у сумі 56424,392тис.грн. та спеціальному фонду в сумі
474,750тис.грн. (додаток №1).
              4.Збільшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 1019,006 тис.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 8,888тис.грн.   
         -  по КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення  діяльності  водопровідно-
каналізаційного господарства» на суму 8,000тис.грн.
         - по КПКВКМБ 0119410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків  у сфері  охорони здоров’я за  рахунок коштів медичної
субвенції» на суму 744,900тис.грн.
         - по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму
114,038тис.грн.
             - по КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управлінняу відповідній
сфері у містах, селищах,селах, об'єднаних територіальних громадах"на суму
17,517тис.грн.
             -  по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти"на суму
13,395тис.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 102,984тис.грн.
              - по КПКВКМБ 0611100 «Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання"на суму 1,078тис.грн.
             -  по КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів"на суму 1,078тис.грн
             - по КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти"на суму 3,722.грн.
             - по КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на суму
0,750тис.грн.
         - по КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури,клубів,центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів»  на  суму
2,656тис.грн.
              5.Зменшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету  на  загальну  суму   16,938тис.грн.  по  КПКВКМБ  0614060
«Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків  культури,клубів,центрів
дозвілля та інших клубних закладів» (додаток №2).
              6.Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного
бюджету на загальну суму 874,608тис.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 25,700тис.грн.
         -  по КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення  діяльності  водопровідно-
каналізаційного господарства» на суму 25,625тис.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 296,662тис.грн.
             - по КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти"на суму 11,040тис.грн.
             - по КПКВКМБ  0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури,клубів,центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів»  на  суму
307,821тис.грн.
             - по КПКВКМБ  0617363 «Виконання інвестиційних проектів в
рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» на
суму 207,760тис.грн.
              7. Затвердити уточнені обсяги видатків селищного бюджету на
2018рік у розрізі програмної класифікацією видатків та кредитування у сумі
60794,09813тис.грн.,  у  тому  числі  по  загальному  фонду  в  сумі
55670,072тис.гривень та спеціальному фонду  - в сумі  5124,02613тис.гривень
в т.ч. бюджет розвитку 4557,77613тис.грн. (додаток №3).
              8. Затвердити   в складі видатків селищного бюджету уточнений
перелік селищних програм на загальну суму 5337,023тис.грн., у тому числі
обсяг  видатків  загального  фонду  бюджету  –  у  сумі  2197,708тис.грн.  та
спеціальному фонду – в сумі 3139,315тис.грн. (додаток №4).
               9.Затвердити  уточнений перелік об'єктів, видатки на які у 2018 року
будуть  проводитися  за  рахунок  коштів  бюджету  розвитку  в  сумі
4557,77613тис.грн. (додаток №5).
             10.Затвердити загальний фонд селищного бюджету з профіцитом в
сумі  -754,320тис.грн.,  напрямом  використання  якого  визначити   (додаток
№6):
          - залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку селищного
бюджету  станом  на  01.01.2018року  (БКФБ  208100)  в  сумі
3755,45813тис.грн. в т.ч:
            2795,548тис.грн. (вільний залишок бюджетних коштів (котловий);
            79,58013тис.грн. (залишок коштів від субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку окремих територій Пост.106) ;
            301,287тис.грн. (залишок коштів від медичної субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам);
           332,893тис.грн. (залишок коштів від базової дотації);
           219,574тис.грн.(залишок коштів додаткової дотації);
           26,576тис.грн.( залишок  коштів освітньої субвенції);



     - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до  бюджету
розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400)  у сумі -4509,77813тис.грн. в
т.ч.:
        -731,633тис.грн. (вільний залишок бюджетних коштів) ;
        -79,58013тис.грн. (залишок коштів від субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку окремих територій Пост.106);
        -32,940тис.грн.(залишок коштів додаткової дотації);
        -23,721тис.грн. (залишок коштів освітньої субвенції);
         -10,000тис.грн.(перерозподіл видатків загального фонду);
        13,000тис.грн. (перерозподіл видатків спеціального фонду);
       -59,604тис.грн. (залишок коштів освітньої субвенції, що утворився на
початок бюджетного періоду (КБКД 41051100);
          -2831,300тис.грн.(  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
(КБКД 41033200);
           -277,039тис.грн. (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам
на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку (КБКД 41053900);
          -240,671тис.грн. (субвенція з місцевого бюджету на забезпечення
якісної,сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти «Нова украхнська
школа»  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету»  (КБКД
41051400);
           -196,000тис.грн. (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій (КБКД 41034500);
          -40,290тис.грн. (перевиконання доходної частини загального фонду
селищного  бюджету  від  надходження  коштів  від  акцизного  податку  з
ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пальне
в 2018 році (КБКД 14031900).
            11. Затвердити спеціальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі 4649,27613тис.грн., джерелом покриття якого визначити (додаток  №6):
        -  залучення  залишку  коштів  спеціального  фонду  станом  на
01.01.2018року (КБФБ 208100) у сумі 139,498тис.грн.
     - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до  бюджету
розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400) у сумі  4509,77813тис.грн.   в
т.ч:
        731,633тис.грн. (вільний залишок бюджетних коштів) ;
        79,58013тис.грн. (залишок коштів від субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку окремих територій Пост.106);
        32,940тис.грн.(залишок коштів додаткової дотації);
         23,721тис.грн. (залишок коштів освітньої субвенції);
         10,000тис.грн.(перерозподіл видатків загального фонду);
        -13,000тис.грн. (перерозподіл видатків спеціального фонду);



         59,604тис.грн. (залишок коштів освітньої субвенції, що утворився на
початок бюджетного періоду (КБКД 41051100);
          2831,300тис.грн.( субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на  формування  інфраструктури  об'єднаних  територіальних  громад  (КБКД
4103320);
           277,039тис.грн. (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам
на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку (КБКД 41053900); 
          240,671тис.грн.  (субвенція з  місцевого бюджету на забезпечення
якісної,сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти «Нова украхнська
школа»  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету»  (КБКД
41051400);
          196,000тис.грн. (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій (КБКД 41034500);
           40,290тис.грн. (перевиконання доходної частини загального фонду
селищного  бюджету  від  надходження  коштів  від  акцизного  податку  з
ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пальне
в 2018 році (КБКД 14031900).
          12. Затвердити уточнені показники міжбюджетних трансфертів між
селищним бюджетом та районним бюджетом Вітовського району на 2018 рік
в сумі 1633,884тис.грн. (додаток №7).  
          13. Додатки №1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
          14. 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.




