
Додаток № 2

від  13.07.2018року

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

6,888 0 0 0 6,888 1*

2,000 0 0 0 2,000 1*

Зменшити видатки на відрядження
-1,510 0 0 0 -1,510 3*

Збільшити видатки на оплату податку на нерухоме майно.

1,510 0 0 0 1,510 3*

Разом: 8,888 0,000 0,000 0,000 8,888

2 01

8,000 0 0 0 8,000 1*

3 01

744,900 0 0 0 744,900 4*

4 01

59,328 0 0 0 59,328 3*

0 0 0 -59,328 -59,328 3*

до рішення селищної ради"Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної 
ради на 2018 рік" №29

№
№ 
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 придбання вогнегасників ВВК-1,4 (ОУ-2) та 
знак "Україна".

Збільшення видатків на оплату послуг з навчання представника 
тендерного комітету.

 0116013"Забезпечення 
діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства"    
                                                       
                                                       
             

Збільшення видатків на оплату послуг з проведення незалежної 
оцінки об"єкта - Комунікацій та споруд системи водопостачання 
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області

 0119410"Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері 
охорони здоров"я за рахунок 
коштів медичної субвенції""         
                                                       
                                                       
        

Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт у вигляді 
субвенції  з селищного бюджету до районного бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок 
коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам.

 0119420"Субвенція з місцевого 
бюджету за рахунок залишку 
коштів медичної субвенції, що 
утворився на початок 
бюджетного періоду"                    
                                                       
                                                    

Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт з селищного 
бюджету районному бюджету на  утримання закладів охорони 
здоров'я (придбання підгузників16,464тис.грн.;придбання 
комплектуючих до комп"ютерів 35,864тис.грн.; підключення до 
мережі Інтернет 7,000тис.грн.)

Зменшення видатків на міжбюджетний трансферт з селищного 
бюджету районному бюджету на  утримання закладів охорони 
здоров'я (створення комунального некомерційного підприємства : 
придбання комп"ютера в зборі 7шт*12,050тис.грн =84,350тис.грн.-
30,078тис.грн.; БФП  HP CoIop.) 3шт.*9,750тис.грн.=29,250тис.грн.-
29,250тис.грн.),экономія коштів.



Разом: 59,328 0,000 0,000 -59,328 0,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 01

107,000 0 0 0 107,000 11*

2,700 0 0 0 2,700 11*

0 0 0 4,338 4,338 5*

Разом: 109,700 0,000 0,000 4,338 114,038

6 01 -10,000 0 0 0 -10,000 3*

0 0 0 10,000 10,000 3*

Разом: -10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

7 06

13,883 13,883 0 0 13,883 3*

3,055 0 0 0 3,055 3*

0,579 0 0 0 0,579 1*

0119770 "Інші субвенції з 
місцевого бюджету"

Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт з селищного 
бюджету районому бюджету на утримання закладів охорони 
здоров"я (оплата пільгових рецептів інвалідам дитинства, інвалідам 
війни 1-2 групи, хворим на важкі хронічні захворювання (бронхіальна 
астма, епілепсія, психичні захворювання, гіпотіріоз, 
онкозахворювання 50,000тис.грн.; виплата соціальної надбавки 
лікарям 25% на з міс. 16,464тис.грн.,сечоприймачів для 9 лежачих 
інвалідів 8,536тис.грн.; придбання вакцини-туберкулін для 
обстеження дитячого населення на туберкулін на туберкульоз 
1500доз 30,000тис.грн.;оплата за встановлення кондиціонера в 
Пересадівській амбулаторії 2,000тис.грн.)

Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт з селищного 
бюджету до бюджету м.Миколаїва міської лікарні №5 на утримання 
закладів охорони здоров"я (придбання палива (проведення 
профілактичного огляду виїздної бригади вузьких спеціалістів 
міської лікарні №5 2,700тис.грн.)

Збільшення видатків на співфінансування  з селищного бюджету до 
обласного бюджету  на  закупівлю  комп"ютерного обладнання, 
відповідно мультимедійного контенту для обласного бюджету (до 
субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" )

0119800 "Субвенція з місцевого 
бюджету державному бюджету 
на виконання програм 
соціально-економічного 
розвитку регіонів"

Зменшення видатків на міжбюджений трансферт з селищного 
бюджету до державного бюджету у вигляді субвенції  (покращення 
матеріально-технічного стану органів казначейства -придбання 
комп"ютерної техніки).

Збільшення видатків на міжбюджений трансферт з селищного 
бюджету до державного бюджету у вигляді субвенції  (покращення 
матеріально-технічного стану органів казначейства -придбання 
комп"ютерної техніки).

0610160 "Керівництво і 
управління у відповідній сфері у 
містах (місті 
Києві),селищах,селах,об"єднан
их територіальних громадах".

Збільшення видатків на підвищення посадових окладів згідно 
постанови КМУ від 10.05.2018 №363 (зміни, що вносяться до 
постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006р. №268)

Збільшення видатків на підвищення посадових окладів згідно 
постанови КМУ від 10.05.2018 №363 (зміни, що вносяться до 
постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006р. №268)

Збільшення видатків на оплату послуг навчання з питань пожежної 
безпеки.



Разом:
17,517 13,883 0,000 0,000 17,517

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 06

3,675 0 0 0 3,675 1*

4,312 0 0 0 4,312 11*

2,528 0 0 0 2,528 11*

2,880 0 0 0 2,880 11*

Разом: 13,395 0,000 0,000 0,000 13,395

9 06
10,923 0 0 0 10,923 11*

15,800 0 0 0 15,800 11*

3,234 0 0 0 3,234 14*

43,516 0 0 0 43,516

Збільшення видатків на оплату послуг повірки коректорів об"єму газу 1,366 0 0 0 1,366 16*

3,704 0 0 0 3,704

15,000 0 0 0 15,000 14*

9,441 0 0 0 9,441 19*

 0611010 "Надання дошкільної 
освіти"                                            
                                                       
                           

Збільшення видатків на придбання для ДНЗ "Вишенька" с.Горохівка 
медичної техніки.

Збільшення видатків на оплату послуг навчання  з питань цивільного 
захисту,пожежної безпеки.

Збільшення видатків на оплату видачи тех.умов на реконструкцію 
об"єктів системи газопостачання с.Калинівка, 
с.Пересадівка,с.Горохівка

Збільшення видатків на оплату відряджувальних 
(2*4ДНЗ*6міс*60грн.)

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

Збільшення видатків на придбання для Пересадівської ЗОШ 
предметів та матеріалів.

Збільшення видатків на придбання спортивного взуття та 
спортивних костюмів для дітей-сиріт по ЗОШ .

Збільшення видатків на оплату послуг навчання з питань цивільного 
захисту, пожежної безпеки.

Збільшення видатків на оплату робіт за об"єктом:"Вогнегасне 
оброблення дерев"яних конструкцій горища на об"єкті:Пересадівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Воскресенської селищної ради по 
вул.Шевченка,160 в с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської 
області, що здійснюється в 2018 році.

11* 18,557тис.грн;      
15* 20,000тис.грн.;     

14* 4,959тис.грн.

Збільшення видатків на повірку газового лічильника "курс" по 
Пересадівській ЗОШ

14* 1,807тис.грн.;        
16* 1,634тис.грн.;      

18* 0,263титс.грн.

Збільшення видатків на оплату за виконання робіт з проведення 
технічного обстеження,оцінки технічного стану конструкцій будівля 
ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Калинівка, вул.Соборна, 15, Вітовського р-
ну,Миколаївської обл.

Збільшення видатків на субвенцію з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету  на відрядження вчителів,асистентів вчителів закладів 
загальногої середньої освіти з інклюзивними та інтегрованим 
навчанням та заступників директорів закладів загальної середньої 
освіти для проходження підвищення кваліфікації з метою 
впровадження Державного стандарту початкової освіти та нових 
методик.



Разом:
102,984 0,000 0,000 0,000 102,984

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 06

1,078 0 0 0 1,078 18*

11 06

1,078 0 0 0 1,078 18*

12 06

0,222 0 0 0 0,222 17*

1,500 0 0 0 1,500

Оплата послуг з навчання представника тендерного комітету. 2,000 0 0 0 2,000 18*

Разом: 3,722 0,000 0,000 0,000 3,722

13 06 Збільшення видатків на оплату послуг за інтернет 0,750 0 0 0 0,750 17*

14 06

-13,883 -13,883 0 0 -13,883 3*

-3,055 0 0 0 -3,055 3*

2,656 0 0 0 2,656 17*

Разом: -14,282 -13,883 0,000 0,000 -14,282

Разом по загальному фонду селищного бюджету 1047,058 0,000 0,000 -44,990 1002,068

2.Спеціальний фонд

1 01

0 0 0 12,700 12,700 10*

0 0 0 13,000 13,000 10*

Разом: 0,000 0,000 0,000 25,700 25,700

2 01
0 0 0 12,500 12,500 10*

 0611100"Надання спеціальної 
освіти школами естетичного 
виховання 
(музичними,художніми,хореогра
фічними,театральними,хоровим
и,мистецькими)"                           
                                                       
                                            

Збільшення видатків на оплату послуг навчання  з питань цивільного 
захисту,пожежної безпеки.

0611150"Методичне 
забезпечення діяльності 
навчальних закладів"

Збільшення видатків на оплату послуг навчання  з питань цивільного 
захисту,пожежної безпеки.

0611161"Забезпечення 
діяльності інших закладів у 
сфері освіти"

Збільшення видатків на придбання Миша Genius NetScroII USB 
(2шт.)

Оплата послуг з постачання Програмного забезпечення AIC "Місцеві 
бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів".

17* 0,219тис.грн.;        
18* 1,281тис.грн.

0614030"Забезпечення 
діяльності бібліотек"

0614060"Забезпечення 
діяльності палаців і будинків 
культури, клубів,центрів 
дозвілля та інших клубних 
закладів"

Зменшення видатків в звязку з єкономію коштів по вакантній посаді 
директор Калинівського будинку культури.

Зменшення видатків в звязку з єкономію коштів по вакантній посаді 
директор Калинівського будинку культури.

Збільшення видатків на оплату послуг навчання  з питань цивільного 
захисту,пожежної безпеки.

 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 придбання  кондиціонера для приміщення 
селищної ради.

Збільшення видатків на придбання комп"ютера в зборі (для 
Пересадівської алмінбудівлі)

 0116013"Забезпечення 
діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства"    
                                                       
                                                       
             

Збільшення видатків на придбання глибинного насосу на 
свердловину в смт Воскресенське вул Шевченко



2 01

0 0 0 13,125 13,125 10*

Разом:
0,000 0,000 0,000 25,625 25,625

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 01

Придбання сітчастих контейнерів для збору ПЕТ тари 1.5м.куб.(8шт.)
20,000 0 0 -20,000 0,000 3*

Придбання металевих контейнерів для збору скла та бумаги (9шт)
31,500 0 0 -31,500 0,000 3*

Разом: 51,500 -51,500 0,000

4 06

0 0 0 27,332 27,332 12*

0 0 0 1,918 1,918 12*

0 0 0 125,641 125,641 6*

0 0 0 13,960 13,960 13*

0 0 0 115,030 115,030 6*

 0116013"Забезпечення 
діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства"    
                                                       
                                                       
             Збільшення видатків на придбання глибинного насосу на 

свердловину в смт Воскресенське вул Одеська

0118340"Природоохоронні 
заходи за рахунок цільових 

фондів"

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

Збільшення видатків на придбання електроплити для Калинівської 
ЗОШ

Збільшення видатків на проведення експертизи кошторисної 
частини проектної документації за робочим проектом "Капітальний 
ремонт приміщень майстерні Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по 
вул.Соборна,15 в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області.

Збільшення видатків  на субвенцію з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету  на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової 
української школи.

Збільшення видатків на співфінансування з селищного бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова 
українська школа"   на закупівлю сучасних меблів для початкових 
класів нової української школи"(до субвенції з державного бюджету  
на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової 
української школи)

Збільшення видатків на субвенцію з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету  на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових 
класів, що навчаються  за новими методиками відповідно до 
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної серодньої освіти "Нова українська школа".



4 06

0 0 0 12,781 12,781 13*

Разом:
0,000 0,000 0,000 296,662 296,662

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 06

Збільшення видатків на придбання ноутбуку 0 0 0 11,040 11,040 12*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 06

0 0 0 277,039 277,039 2*

0 0 0 30,782 30,782 7*

Разом: 0 0 0 307,821 307,821

7 06

0 0 0 40,000 40,000 8*

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

Збільшення видатків на співфінансування з селищного бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова 
українська школа"   на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів 
початкових класів, що навчаються  за новими методиками 
відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної серодньої освіти "Нова українська школа" 
( до субвенції з місцевого бюджету на закупівлю дидатктичних 
матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються  за новими 
методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у 
сфері реформування загальної серодньої освіти "Нова українська 
школа) 

0611161"Забезпечення 
діяльності інших закладів у 
сфері освіти"

0614060"Забезпечення 
діяльності палаців і будинків 
культури, клубів,центрів 
дозвілля та інших клубних 
закладів"

Збільшення видатків на оплату за капітальний ремонт глядацької 
зали Будинку культури по вул.Михайла Грушевського, 146 в 
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області (за рахунок 
коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку).

Збільшення видатків на оплату за капітальний ремонт глядацької 
зали Будинку культури по вул.Михайла Грушевського, 146 в 
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області 
співфінансування з селищного бюджету (до субвенції з обласного 
бюджет у місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого 
розвитку)

0617363 "Виконання 
інвестиційних проектів в рамках 
формування інфраструктури 
об"єднаних територіальних 
громад"                                          
                                                       
                             

Збільшення видатків на придбання мультимедійного комплекту для 
Калинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської області, 
вул.Соборна,15,с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області,за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій.



7 06

0 0 0 2,400 2,400 9*

0 0 0 10,000 10,000 8*

0 0 0 0,600 0,600 9*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 40,000 40,000 8*

0 0 0 2,400 2,400 9*

0 0 0 10,000 10,000 8*

0617363 "Виконання 
інвестиційних проектів в рамках 
формування інфраструктури 
об"єднаних територіальних 
громад"                                          
                                                       
                             Збільшення видатків на придбання мультимедійного комплекту для 

Калинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської області, 
вул.Соборна,15,с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області, співфінансування з селищного бюджету (до субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій).

Збільшення видатків на придбання ноутбуку для Калинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської селищної ради 
Вітовського району Миколаївської області, 
вул.Соборна,15,с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій.

Збільшення видатків на придбання ноутбуку для Калинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської селищної ради 
Вітовського району Миколаївської області, 
вул.Соборна,15,с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області, співфінансування з селищного бюджету (до субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Збільшення видатків на придбання мультимедійного комплекту для 
Воскресенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської області, 
вул.Горького,66,смт Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області, за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій.

Збільшення видатків на придбання мультимедійного комплекту для 
Воскресенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської області, 
вул.Горького,66,смт Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області, співфінансування з селищного бюджету (до 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій).

Збільшення видатків на придбання ноутбуку для Воскресенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської селищної ради 
Вітовського району Миколаївської області, вул.Горького,66,смт 
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області, за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцеим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.



0 0 0 0,600 0,600 9*

0 0 0 40,000 40,000 8*

0 0 0 2,400 2,400 9*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 10,000 10,000 8*

0 0 0 0,600 0,600 9*

Збільшення видатків на придбання ноутбуку для Воскресенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської селищної ради 
Вітовського району Миколаївської області, вул.Горького,66,смт 
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області, 
співфінансування з селищного бюджету (до субвенції з державного 
бюджету місцеим бюджетам на здійснення заходів щодо соцціально-
економічного розвитку окремих територій).

Збільшення видатків на придбання мультимедійного комплекту для 
Пересадівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської області, 
вул.Шевченка,160,с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської 
області, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій).

Збільшення видатків на придбання мультимедійного комплекту для 
Пересадівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської області, 
вул.Шевченка,160,с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської 
області, співфінансування з селищного бюджету( до субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій).

Збільшення видатків на придбання ноутбуку для Пересадівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської селищної ради 
Вітовського району Миколаївської області, 
вул.Шевченка,160,с.Пересадівка  Вітовського району Миколаївської 
області,за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здіснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій.

Збільшення видатків на придбання ноутбуку для Пересадівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської селищної ради 
Вітовського району Миколаївської області, 
вул.Шевченка,160,с.Пересадівка  Вітовського району Миколаївської 
області, співфінансування з селищного бюджету (до субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здіснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій).



0 0 0 46,000 46,000 8*

0 0 0 2,760 2,760 9*

Разом: 0 0 0 207,760 207,760

Разом по спеціальному фонду селищного бюджету 51,500 0 0 823,108 874,608

Разом по загальному та спеціальному фондах селищного бюджету 1098,558 0,000 0,000 778,118 1876,676
Примітка :
1* За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2018року в сумі   21,142тис.грн.

2*

3* Перерозподіл видатків

4* За рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КБКД 41034200) в сумі 744,900тис.грн.

5*

6*

7*

8*

9*

10* Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального) за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2018року в сумі  51,325тис.грн.

11*

12*

13*

14*

15*

Збільшення видатків на придбання театральних костюмів для 
Пересадівського будинку культури Воскресенської селищної ради 
Вітовського району Миколаївької області,вул.Михайла 
Грушевського,146,с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської 
області, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій.

Збільшення видатків на придбання театральних костюмів для 
Пересадівського будинку культури Воскресенської селищної ради 
Вітовського району Миколаївької області,вул.Михайла 
Грушевського,146,с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської 
області, співфінансування з селищного бюджету (до субвенції з 
державного бюджету місцеим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій).

Передача коштів із загального до бюджету розвитку спеціального, за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку (КБКД 
41053900) в сумі 277,039тис.грн.

За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2018року  (співфінансування  з селищного бюджету до обласного бюджету (до субвенції з державного бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" КБКД 41051400 ) в сумі 4,338тис.грн.

Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального) за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти 
"Нова українська школа"за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету" (КБКД 41051400) в сумі  240,671тис.грн.

Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального) за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2018року  (співфінансування  з селищного бюджету  (до 
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку КБКД 41053900 )в сумі 30,782тис.грн.

Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій (КБКД 41034500) в сумі 196,000тис.грн.  

Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального)за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2018року  (співфінансування  з селищного бюджету  (до субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій КБКД 41034500 ) в сумі 11,760тис.грн.

За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду селищного бюджету від надходження коштів від акцизного податку з ввезених на митну територію України  підакцизних  
товарів (продукції) пальне в 2018році (КБКД 14031900) на суму  164,700тис.грн.

Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального) за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду селищного бюджету від надходження коштів від 
акцизного податку з ввезених на митну територію України  підакцизних  товарів (продукції) пальне в 2018році (КБКД 14031900) на суму 40,290 тис.грн.

Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального)за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2018року  (співфінансування  з селищного бюджету до 
обласного бюджету (до субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" КБКД 41051400 ) в сумі 
26,741тис.грн.

За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду селищного бюджету від надходження коштів орендної плати з юридичних осіб в 2018році (КБКД 18010600) на суму  
25,000тис.грн.

За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду селищного бюджету від надходження коштів від податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений 
юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості в 2018році (КБКД 18010400) на суму  20,000тис.грн.



16*

17*

18*

19*

Селищний голова Шаповалов О.М.

Головний бухгалтер Черненко Н.Й.

За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду селищного бюджету від надходження коштів від частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 
об"єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету в 2018році (КБКД 21010300) на суму  3,000тис.грн.

За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду селищного бюджету від надходження коштів від акцизного податку з ввезених на митну територію України  підакцизних  
товарів (продукції) пальне в 2018році (КБКД 14021900) на суму  3,847тис.грн.

За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду селищного бюджету від надходження коштів від надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності в 2018році (КБКД 22080400) на суму  5,700тис.грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету" (КБКД 41051400) в сумі  9,441тис.грн.тис.грн.


