
Додаток № 2

 23 сесії 8 скликання  №39 від  26.09.2018року

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 2,745 0 0 0 2,745 1*

5,200 0 0 0 5,200 1*

3,540 0 0 0 3,540 1*

Разом: 11,485 0,000 0,000 0,000 11,485

2 01

3,000 0 0 0 3,000 1*

3 01
21,972 0 0 0 21,972 1*

11,900 0 0 0 11,900 1*

Разом: 33,872 0,000 0,000 0,000 33,872

4 01

2,891 0 0 0 2,891 1*

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

№
№ 
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, районної ради, районної у 
місті ради( у разі створення), 
міської, 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.

Збільшення видатків на придбання  дверій вхідних (на другому 
поверсі) в адмінбудівлі с.Калинівка.

Збільшення видатків на оплату за придбання періодичних видань 
Система Expertus Кадри  VIP (спецвипуск до видання  Expertus) .

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.

0116013 "Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного 
господарства"                                     
                                                             
                          

Збільшення видатків на придбання матеріалів для водонапірної 
башти (ЖКП "Калина").

Збільшення видатків на оплату за поточний ремонт  2 насосів (на 
свердловину).

0116030 "Організація благоустрою 
населених пунктів"                             
                                                             
                                     Збільшення видатків на оплату за проведення параметризації 

багатотарифного лічильника  юридичним та фізичним особам (крім 
населення) - за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, 
с.Пересадівка, вул.Жовтнева (ТП-160), вул.Рудницького (ТП-808), 
вул.Шевченка (ТП-315)-3од. (вуличне освітлення в с.Пересадівка).



5

744,900 0 0 0 744,900 4*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 01

99,952 0 0 0 99,952 2*

26,059 0 0 0 26,059 2*

Разом: 126,011 0,000 0,000 0,000 126,011

7 01

6,000 0 0 0 6,000 1*

8 06

25,234 25,234 0,000 0,000 25,234 2*

5,552 0,000 0,000 0,000 5,552 2*

19,635 0,000 0,000 0,000 19,635 2*

16,344 0,000 0,000 0,000 16,344 2*

Разом: 66,765 25,234 0,000 0,000 66,765

9 06
10,956 0,000 0,000 0,000 10,956 2*

 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.

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.,преміювання 
лікарів в т.ч. премія 25,387тис.грн., нарахування на премію 
5,586тис.грн.)

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.)

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

Збільшення видатків на міжбюджений трансферт з селищного 
бюджету до державного бюджету у вигляді субвенції  (поліпшення  
матеріально-технічної бази та підвищення ефективності 
казначейського обслуговування розпорядників коштів усіх рівнів).

0611010 "Надання дошкільної 
освіти"

Збільшення видатків на виплату грошової винагороди педагогічним 
працівникам дитячих садочків в розмірі посадового окладу.

Збільшення видатків по нарахуванню на заробітну плату (виплата 
грошової винагороди педагогічним працівникам дитячих садочків).

Збільшення видатків на придбання столів із нержавіючої сталі для 
Пересадівського ЗДО.

Збільшення видатків на оплату за проведення робіт "Поточний 
ремонт системи водопостачання ДНЗ "Сонечко" смт.Воскресенське, 
вул.Соборна,буд.45, Вітовського р-ну Миколаївської обл.) для 
Воскресенського ЗДО.

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.; придбання хімічних реактивів та 
лабораторного обладнання для забезпечення виконання програми з 
хімії ; для Воскресенського ЗЗСО придбання набору хімічних 
реактивів,пробірок хімічних для кабінету  хімії ; для Калінівського 
ЗЗСО придбання дезінфікуючого засобу)



9 06

3,478 0,000 0,000 0,000 3,478 2*

17,850 0,000 0,000 0,000 17,850 5*

Разом: 32,284 0,000 0,000 0,000 32,284

Разом по загальному фонду селищного бюджету 1027,208 25,234 0,000 0,000 1027,208

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Спеціальний фонд фонд

1 01

0,000 0 0 17,750 17,750 6*

2 06

0,000 0,000 0,000 10,800 10,800 3*

0,000 0,000 0,000 14,913 14,913 3*

Разом: 0,000 0,000 0,000 25,713 25,713

3 06
0,000 0,000 0,000 148,300 148,300 3*

0,000 0,000 0,000 -17,850 -17,850 5*

Разом: 0,000 0,000 0,000 130,450 130,450

Разом по спеціальному фонду селищного бюджету 0,000 0,000 0,000 173,913 173,913
Разом по загальному та  спеціальному фондах селищного бюджету 1027,208 25,234 0,000 173,913 1201,121

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

Збільшення видатків на оплату за виконання робіт (заземлення)  з 
електровимірювання по Калинівській ЗОШ Вітовського р-на 
Миколаївської області.

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

0117691 "Виконання заходів за 
рахунок цільових фондів,  
утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого 
самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і 
фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади"

Збільшення видатків на оплату за надання винагороди до свята 
"День педпрацівника" у вигляді групової екскурсії за "Путівку тур в 
Херсон Плавні Дніпра 04.10.2018 р." (відділу освіти,культури, молоді 
та спорту Воскресенської селищної ради).

0611010 "Надання дошкільної 
освіти"

Збільшення видатків на придбання холодильника SMART BM 360 
WAW (для харчоблоку Калиніського ЗДО).

Збільшення видатків на оплату для Пересадівського ЗДО проектні 
(вишукувальні) роботи "Реконструкція системи газопостачання 
дитячого садка по вул.Грушевського,144 в  с.Пересадівка  
Вітовського району Миколаївської області; для Калинівського ЗДО 
проектні роботи (вишукувальні) роботи "Реконструкція системи 
газопостачання  дошкільного навчального закладу "Сонечко" по вул. 
Свободи,109 в с.Калинівка  Вітовського району Миколаїівської 
області.; для Горохівського ЗДО  проектні (вишукувальні) роботи 
"Реконструкція системи газопостачання дошкільного навчального 
закладу "Вишенька" по вул.9 Травня,15 в с.Горохівка 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,колегіумами"

Збільшення видатків для оплати  додаткової проектної документації 
до проекту  "Реконструкція Воскресенської ЗОШ по вул.Горького,66 в 
смт.Воскресенське Вітовського району Миколаївської області".

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



1* За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2018року в сумі  57,248тис.грн.

2* За рахунок стабілізаційної дотації станом на 01.01.2018року в сумі 207,210 тис.грн.

3* Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального) за рахунок коштів стабілізаційної дотації станом на 01.01.2018р. В суму 174,013тис.грн.

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

5* Перерозподіл (передача коштів із  бюджету розвитку (спеціального)  до загального, за рахунок  залишку коштів стабілізаційної дотації) в сумі 17,850тис.грн.

6*

Селищний голова О.Шаповалов 
Начальник відділу фінансів

За рахунок надходження коштів від  цільового фонду, утвореного Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) в 
сумі 17,750тис.грн.

       Ю.Белев'ят 
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