
Додаток № 1

від  15.08.2018року

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

19,119 0 0 0 19,119 1*

2 01

14,654 0 0 0 14,654 1*

15,840 0 0 0 15,840 1*

0,869 0 0 0 0,869 1*

0,230 0 0 0 0,230 1*

Разом: 31,593 0,000 0,000 0,000 31,593

3 01

0,000 0 0 49,700 49,700 1*

4 06 41,187 0 0 0 41,187 1*

33,571 0 0 0 33,571 1*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

до рішення селищної ради"Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної 
ради на 2018 рік" №20

№
№ 
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 паперу А4 та будинкових книг 
(для поновлення бази даних громадян, які проживають на території 
Воскресенської селищної ради).

0116030 "Організація 
благоустрою населених пунктів"

Збільшення видатків на розробку схем організації дорожнього руху в 
місці облаштування пристроїв примусового зниження швидкості ,а 
також схем встановлення на перехрестях знаків пріоритету 
(смт.Воскресенське, с.Калинівка, с.Пересадівка, с.Горохівка).

Збільшення видатків на придбання свіітлодіодних світильників, 
кронштейнів, проколюючих затискачів для вуличного освітлення 
смт.Воскресенське (вул.Пушкіна,Центральна).

Збільшення видатків на оплату позачергової технічної перевірки 
засобів обліку вуличного освітлення в смт.Воскресенське, 
с.Горохівка.

Збільшення видатків на придбання матеріалів для установки 
шлагбаума в с.Горохівка (цемент,електроди).

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

Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт з селищного 
бюджету державному бюджету на утримання  16 ДПРЧ ГУ ДСНС 
України у Миколаївській області ( придбання твердопаливного котла  
EKOSCROLL V8).

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

Збільшення видатків на придбання матеріалів для Пересадівської 
ЗОШ (блоки для перегородки металопластикові, плитка керамічна 
для підлоги).

Збільшення видатків  для проведення робіт з "Поточного ремонту 
санвузлів І поверху Пересадівської ЗОШ І-ІІІ ст.."



9,300 0 0 0 9,300 1*

4,300 0 0 0 4,300
1*

7,065 0 0 0 7,065 1*

7,000 0 0 0 7,000 1*

7,761 0 0 0 7,761 4*

Разом: 110,184 0,000 0,000 0,000 110,184

5 06

Збільшення видатків на придбання паперу А4 .

4,080 0 0 0 4,080 1*

Разом по загальному фонду селищного бюджету 164,976 0,000 0,000 49,700 214,676
2.Спеціальний фонд

1 01

0 0 0 26,250 26,250 2*

2 01 0 0 0 36,817 36,817 2*

0 0 0 2,423 2,423 2*

Разом: 0,000 39,240 39,240

3 06
0 0 0 59,599 59,599 3*

0 0 0 39,538 39,538 2*

0 0 0 17,850 17,850 2*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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  для перших класів Пересадівської (1шт.), 
Калинівської (2шт.)та Воскресенської ЗОШ (2шт.) фліпчарт 75*100 
двосторонній.

Збільшення видатків на придбання матеріалів (фарби) для 
проведення поточного ремонту Пересадівської ЗОШ.

Збільшення видатків для оплати по об"єкту "Технічне 
обслуговування систем пожежної сигналізації та оповіщення про 
пожежу в приміщеннях Пересадівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів".

Збільшення видатків для оплати послуг з отримання, 
комплектування, збереження підручників і учбово-методичної 
літератури.

Збільшення видатків на придбання по Калинівській ЗОШ набору 
хімічних реактивів для кабінету хімії загальноосвітнього навчального 
закладу. 

0611161"Забезпечення 
діяльності інших закладів у 
сфері освіти"

 0116013"Забезпечення 
діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства"    
                                                       
                                                       
             

Збільшення видатків на придбання 2-х насосів глибинних в 
с.Калинівка.

 0611010 "Надання дошкільної 
освіти"                                            
                                                       
                           

Збільшення видатків на оплату за виготовлення проектно-
кошторисної документації (робочий проект) по об"єкту  "Капітальний 
ремонт частини подвІр"я в ДНЗ "Колосок" по вул. Михайла 
Грушевського, 144 в с.Пересадівка, Вітовського району, 
Миколаївської області".

Збільшення видатків на оплату за проведення експертизи проектно 
-кошотрисної документації: "Капітальний ремонт частини подвІр"я в 
ДНЗ "Колосок" по вул. Михайла Грушевського, 144 в с.Пересадівка, 
Вітовського району, Миколаївської області".

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 сучасних меблів для початкових 
класів нової української школи" (комплект шкільних меблів) (до 
субвенції з державного бюджету  на закупівлю сучасних меблів для 
початкових класів нової української школи).

Збільшення видатків на оплату за виконання комплекса робіт по 
"Реконструкції вузлу обліку газу топкової Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст. по 
вул.Соборна 15, у с Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області.

Збільшення видатків на придбання вхідних дверей 
металопластикових для Пересадівської ЗОШ І-ІІІ ст. (2шт.)



0 0 0 -7,761 -7,761 4*

Разом: 0,000 0,000 0,000 109,226 109,226

4 06

Збільшення видатків на придбання системних блоків (3шт.). 0 0 0 24,000 24,000 2*

5 06
0 0 0 8,000 8,000 2*

6 06

0 0 0 5,348 5,348 2*

Разом по спеціальному фонду селищного бюджету 0,000 0,000 0,000 212,064 212,064

Разом по загальному та спеціальному фондах селищного бюджету 164,976 0,000 0,000 261,764 426,740

1* За рахунок залишку бюджетних коштів  стабілізаційної дотації станом на 01.01.2018року в сумі  206,915тис.грн.

2* Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального) за рахунок залишку коштів стабілізаційної дотації станом на 01.01.2018року  в сумі 160,226тис.грн.

3*

4*
Перерозподіл видатків передача коштів із  бюджету розвитку (спеціального) до загального ,за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2018року в сумі 7,761тис.грн.

Селищний голова Шаповалов О.М.

Головний бухгалтер Черненко Н.Й.

Зменшення видатків на придбання по Калинівській ЗОШ набору 
хімічних реактивів для кабінету хімії загальноосвітнього навчального 
закладу 

0611150 "Методичне 
забезпечення діяльності 
навчальних закладів"

0611161"Забезпечення 
діяльності інших закладів у 
сфері освіти"

Збільшення видатків на придбання системного блоку  Intel 
Pentium(1шт.).

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

Збільшення видатків на здійснення технічного  нагляду за виконання 
робіт по об"єкту: капітальний ремонт глядацької зали Будинку 
культури по вул.Леніна, 146 в с.Пересадівка Жовтневого району 
Миколаївської області".

Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального) за рахунок залишку коштів стабілізаційної дотації станом на 01.01.2018року (співфінансування з селищного бюжету до 
субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" КБКД 41051400) в сумі 59,599   тис.грн.


