
УКРАЇНА

Воскресенська селищна рада
                   Миколаївська область Вітовський район

23  сесія 8 скликання
                                ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я
 Від  26.09.2018року.                                                     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, клопотання ВОКМС, листа № 2104 від 11.09.2018р.КУ «Вітовського
районного медичного центру первинної медико-санітарної допомоги, листа
№ 70 від 04.09.2018року «Вітовського загону місцевої пожежної охорони 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 видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 424,625тис.грн.(додаток №1) 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 7,945тис.грн.   

         - по КПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і  осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість» на суму 3,000тис.грн.

         - по КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму
95,038тис.грн.



         - по КПКВКМБ 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках
формування  інфраструктури  об»єднаних  територіальних  громад»  на  суму
56,230тис.грн.

         -  по  КПКВКМБ  0611010  «Надання  дошкільної  освіти»  на  суму
92,678тис.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 суму160,734тис.грн.

             - по КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек"на суму
9,000тис.грн.(додаток №1). 

              3. Затвердити уточнені обсяги видатків селищного бюджету на
2018рік у розрізі програмної класифікацією видатків та кредитування у сумі
61681,16113тис.грн.,  у  тому  числі  по  загальному  фонду  в  сумі
56345,071тис.гривень та спеціальному фонду  - в сумі  5336,09013тис.гривень
в т.ч. бюджет розвитку 4769,84013тис.грн. (додаток №2).

              4. Затвердити   в складі видатків селищного бюджету уточнений
перелік селищних програм на загальну суму 5508,064тис.грн., у тому числі
обсяг  видатків  загального  фонду  бюджету  –  у  сумі  2342,499тис.грн.  та
спеціальному фонду – в сумі 3165,565тис.грн. (додаток №3).

              5. Затвердити загальний фонд селищного бюджету з профіцитом в
сумі -79,321тис.грн., напрямом використання якого визначити  (додаток №4):

          - залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку селищного
бюджету  станом  на  01.01.2018року  (БКФБ  208100)  в  сумі
4642,52113тис.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);

           255,272тис.грн.(залишок коштів додаткової дотації);

           26,576тис.грн.(залишок  коштів освітньої субвенції);

          851,365тис.грн. (залишок коштів стабілізаційної дотації);

     - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до  бюджету
розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400)  у сумі -4721,84213тис.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  українська
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);

           -219,825тис.грн. (залишок коштів стабілізаційної дотації);

           7,761тис.грн.(перерозподіл видатків спеціального фонду).

            6. Затвердити спеціальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі 4861,34013тис.грн., джерелом покриття якого визначити (додаток  №5):

        -  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 4721,84213тис.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  українська
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);

           219,825тис.грн. (залишок коштів стабілізаційної дотації);

           -7,761тис.грн.(перерозподіл видатків спеціального фонду).

          7. Додатки №1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
          8.  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.


