
до  проекту рішення селищної ради"Про внесення змін до бюджету
Воскресенської селищної ради на 2018 рік"

від  26.09.2018року

ЗМІНИ
обсягів асигнувань по загальному  фонду

 Воскресенського  селищного бюджету на 2018 рік
. (тис.грн.)

№№
пп

КВК
Найменування коду програмної

класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Мета призначення
Видатки

споживання

в т ч 

Видатки
розвитку

РАЗОМ Джерелооплата 
праці

комунальні
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

          

1 01

0110150 "Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, 
районнох ради, районної у місті ради( у 
разі створення), місської, селищної, 
сільської рад"

Збільшення видатків на оплату за підготовку і видачу технічних
умов на реконструкцію та внутрішнє газопостачання об"єктів 
виробничого та невиробничого призначення (юридичних осіб) 
в приміщенні селищної ради в смт.Воскресенське, адмінбудівлі
села Калинівка, адмінбудівлі села Пересадівка

2,745 0 0 0 2,745 1*
Збільшення видатків на придбання  дверій вхідних в 
адмінбудівлю с.Калинівка.

5,200 0 0 0 5,200 1*

   Разом: 7,945 0,000 0,000 0,000 7,945  

2 01

0113192 "Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям ветеранів і осіб
з інвалідністю, діяльність яких має 
соціальну спрямованість"

Збільшення видатків на оплату за придбання канцелярських 
товарів на потреби ветеранської організації.

3,000 0 0 0 3,000 1*

3 01
0119770 "Інші субвенції з місцевого 
бюджету"

Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт з селищного
бюджету районому бюджету на утримання закладів охорони 
здоров"я (заробітна плата 41,979тис.грн.; нарахування на 
заробітну плату 9,236тис.грн.; оплата безкоштовних рецептів  
8,000тис.грн.; продукти харчування 2,460тис.грн.; абонплата 
0,204тис.грн. касове орбслуговування 0,100тис.грн. пальне 
7,000тис.грн.)

68,979 0 0 0 68,979 1*

Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт з селищного
бюджету  на утримання  МПО (заробітна плата 18,348тис.грн.; 
нарахування на заробітну плату 2,792ис.грн.; оплата інших 
енергоносіів 3,494тис.грн.; страхування 1,425тис.грн.)

26,059    26,059 1*



   Разом: 95,038 0,000 0,000 0,000 95,038  

4 01

0117362  "Виконання інвестиційних 
проектів в рамках формування 
інфраструктури об"єднаних 
територіальних громад"

Збільшення видатків на співфінансування  субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об"єднаних територіальних громад (КБКД 
41033200)

56,230 0,000 0,000 0,000 56,230 1*

5 06 0611010 "Надання дошкільної освіти"

Збільшення видатків (грошова винагорода  вихователям з/п 
25,234тис.грн., на з/п 5,552тис.грн. та для Пересадівського 
ЗДО : придбання столів із нержавіючої сталі 19,635тис.грн., 
проектні рорботи "реконструкція системи газопостачання ДС 
с.Пересадівка 4,496тис.грн., проведення дератизації та 
дезінфекції 0,200тис.грн; для Калинівського ЗДО: придбання 
для харчоблоку холодильника 10,800тис.грн., проектні роботи 
"реконструкція системи газопостачання ДНЗ с.Калинівка 
5,173тис.грн.; для Горохівського ЗДО  проектні роботи 
"реконструкція системи газопостачання ДНЗ с.Горохівка 
5,244тис.грн.; для Воскресенського ЗДО "Сонечко" проведення
робіт "Поточний ремонт системи водопостачання  
смт.Воскресенське 16,344тис.грн.)

92,678 0,000 0,000 0,000 92,678 1*

6 06

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

Збільшення видатків (для Пересадівського ЗЗСО : придбання 
інструментів та матеріалів для забезпечення виконання 
навчальної програми з трудового навчання 3,056тис.грн.; 
придбання хімічних реактивів та лабораторного обладнання 
для забезпечення вмконання програми з хімії 2,300тис.грн.; 
для Воскресенського ЗЗСО придбання матеріалів та 
обладнання для проведення уроків хімії та біології 
3,000тис.грн, додаткова документація до проекту 
"Реконструкція Воскресенської ЗОШ 148,300тис.грн.; для 
Калинівської ЗЗСО : виконання робіт з електровимірювання 
(заземлення) 3,478тис.грн., рідке мило "Бджілка" 0,600тис.грн.)

160,734 0,000 0,000 0,000 160,734 1*

7 06
0614030"Забезпечення діяльності 
бібліотек"

Збільшення видатків на виконання робіт з проведення 
технічного обстеження, оцінки технічного стану конструкцій 
будівлі бібліотеки в с.Калинівка по вул.Свобода, 85

9,000 0,000 0,000 0,000 9,000 1*

Разом 424,625 0,000 0,000 0,000 424,625  

1* За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2018року в сумі  424,625тис.грн.

Селищний голова Шаповалов О.М.



Головний бухгалтер Черненко Н.Й.


