УКРАЇНА

Воскресенська селищна рада
Миколаївська область Вітовський район
22 позачергова сесія 8 скликання

Р І Ш Е Н Н Я №4
Від 29.08.2018року.
Про внесення змін до бюджету
Воскресенської селищної
ради на 2018 рік.

смт. Воскресенське

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, протоколу наради №2
від 21.08.18р. райдержадміністрації
Вітовського району, клопотання ТОВ ЄКС № 22/08-18 від 22 серпня 2018р.
та, заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера щодо
необхідності внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на
2018 рік, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію щодо необхідності внесення змін до
селищного бюджету на 2018 рік.
2. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету по КПКВКМБ 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни
(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або
погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу
місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на
їх виробництво (надання)» на суму 35,698тис.грн.(додаток №1).
3. Затвердити уточнені обсяги видатків селищного бюджету на
2018рік у розрізі програмної класифікацією видатків та кредитування у сумі
61256,53613тис.грн., у тому числі по загальному фонду в сумі
55920,446тис.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 -503,946тис.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
4217,89613тис.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);
426,740тис.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.

