
Додаток № 2
 рішення селищної ради"Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2018 рік"

ХХІУ позачергової сесії 8 скликання  №33 від  25.10.2018року

ЗМІНИ
обсягів асигнувань по загальному та спеціальному  фондах

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

КВК Мета призначення

в т ч 

РАЗОМ Джерелооплата праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Загальний фонд

1 01
6,383 0 0 0 6,383 3*

2 01

151,010 0 0 0 151,010

9,158 0 0 0 9,158 1*

4,228 0 0 0 4,228 3*

Разом: 164,396 0,000 0,000 0,000 164,396

3 06
6,400 6,400 0 0 6,400 4*

Збільшення видатків на нарахування на  оплату праці.
1,408 0 0 0 1,408 4*

Разом: 7,808 6,400 0,000 0,000 7,808

4 06

41,184 0 0 0 41,184 1*

16,200 0 0 0 16,200 1*

№
№ 
пп

Найменування коду програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Видатки 
споживання

Видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0116013 "Забезпечення 
діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства"    
                                                       
                                                       
          

Збільшення видатків на оплату поточного ремонту водопроводу по 
вул.Миру, 1 в с.Горохівка  Вітовського району Миколаівської області.

0119770 "Інші субвенції з 
місцевого бюджету"

Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт з селищного 
бюджету районому бюджету на утримання закладів охорони 
здоров"я (заробітна плата  94,735тис.грн.; продукти харчування  
5,131тис.грн.; підготовка до опалювального сезона 17,189тис.грн.; 
оплата безкоштовних рецептів  16,060тис.грн.; природний газ 
17,895тис.грн.).

1* 133,509тис.грн.;        
2* 17,501тис.грн.

Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт з селищного 
бюджету районому бюджету на утримання загону МПО (заробітна 
плата 7,762тис.грн.; нарахування на заробітну плату 1,396тис.грн.).

Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт з селищного 
бюджету  на утримання ДЮСШ (придбання матеріалів для поточного 
ремонту приміщення(спортивного залу)).

0610160 "Керівництво і 
управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, 
селах, об"єднаних 
територіальних громад"

Збільшення видатків на заробітну плату(преміювання державних 
службовців "До дня місцевого самоврядування").

0611010 "Надання дошкільної 
освіти"

Збільшення видатків (проведення технічного обслуговування 
зовнішніх газопроводів і споруд на них по ДНЗ -12,787тис.грн. ; 
проведення технічного обслуговування газопроводів та газового 
обладання по договорам по ДНЗ -28,397тис.грн.).

Збільшення видатків на оплату обстежувальних робіт по об"єкту 
"Капітальний ремонт з утепленням будівлі ДНЗ "Сонечко" по 
вул.Соборна,45 в смт.Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області".



4 06

10,473 0 0 0 10,473 1*

Разом: 67,857 0,000 0,000 0,000 67,857

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 06

47,453 0,000 0,000 0,000 47,453

6 06

Зменшення видатків на придбання матеріалів.
-2,400 0 0 0 -2,400 4*

Збільшення видатків на придбання вугілля.

2,400 0 2,400 0 2,400 4*

Збільшення видатків на придбання вугілля. 10,480 0 10,480 0 10,480 3*

Разом: 10,480 0,000 12,880 0,000 10,480

7 06

73,969 0 0 0 73,969
7* 

10,995 0 0 0 10,995

10,805 0 0 0 10,805 3*

-6,400 0 0 0 -6,400 4*

Зменшення видатків на нарахування на  оплату праці. -1,408 0 0 0 -1,408 4*

Разом: 87,961 0,000 0,000 0,000 87,961

Разом по загальному фонду селищного бюджету 392,338 6,400 12,880 0,000 392,338

2. Спеціальний фонд фонд

1 01

0 0 0 16,648 16,648 8* 

0 0 0 49,038 49,038 8* 

0611010 "Надання дошкільної 
освіти"

Збільшення видатків на оплату інженерно-геологічні вишукування по 
об"єкту "Капітальний ремонт з утеплення будівлі ДНЗ "Сонечко" по 
вул.Соборна, 45 в смт.Воскресенське 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 (для Воскресенської ЗЗСО : придбання 
предметів , матеріалів для опалювального періоду - 7,339тис.грн.: 
для Пересадівської ЗОШ проведення електровимірювання 
-3,591тис.грн.; для ЗОШ оплата послуг з технічного обслуговування 
зовнішніх газопроводів і споруд на них - 10,881тис.грн.; для ЗОШ 
оплата послуг з технічного обслуговування газопроводів та газового 
обладнання по договорам - 25,642тис.грн.).

1* 24,213тис.грн.;          
3* 21,466тис.грн.;            
5* 0,406тис.грн.;             
6* 1,368тис.грн.

0611100 "Надання спеціальної 
освіти школами естетичного 
виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, 
теартальними, хоровими, 
мистецькими)

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

Збільшення видатків на поточний ремонт санвузла Будинку культури 
с.Пересадівка, Вітовського району, Миколаївської області.

Збільшення видатків на придбання металопластикових дверей для 
Будинку культури в с. Пересадівка.

3* 10,252ти.грн.;             
          7* 0,743тис.грн.

Збільшення видатків на придбання металопластикових дверей для 
Будинку культури в с. Пересадівка.

Зменшення видатків на заробітну плату (економія коштів вакантної 
посади директора будинку культури с.Калинівка).

0117370 "Реалізація інших 
заходів щодо соціально-
економічного розвитку 
територій"

Збільшення видатків на оплату за виготовлення проекту будівництва 
по  об"єкту:"Капітальний ремонт частини приміщень селищної ради 
для обладнання ЦНАП в СМТ Воскресенське,  по вул.Соборній,86, 
Вітовського району Миколаївської області".

Збільшення видатків на виготовлення проекту будівництва по 
об"єкту:"Капітальний ремонт бібліотеки в с.Калинівка, по вул. 
Свободи, 85, Вітовського району Миколаївської області".



1 01

0 0 0 13,225 13,225 8* 

Разом: 0,000 0,000 0,000 78,911 78,911

2 01

0,000 0,000 0,000 45,135 45,135 11*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 06

0 0 0 23,644 23,644 8* 

0 0 0 49,251 49,251

0 0 0 58,700 58,700 9* 

Разом: 0,000 0,000 0,000 131,595 131,595

4 06

0 0 0 75,600 75,600 10*

Разом по спеціальному фонду селищного бюджету 0,000 0,000 0,000 331,241 331,241

Разом по загальному та  спеціальному фондах селищного бюджету 392,338 6,400 12,880 331,241 723,579

Примітка :

1* За рахунок стабілізаційної дотації станом на 01.01.2018року  в сумі 234,737тис.грн.

2* За рахунок залишку коштів від медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018року в сумі 17,501тис.грн.

3* За рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2018року в сумі  63,614тис.грн.

4* Перерозподіл видатків.

5* За рахунок залишку коштів від освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018року в сумі 0,406тис.грн.

6* За рахунок залишку коштів базової дотації станом на 01.01.2018року в сумі 1,368тис.грн.

7*

8*

9*

10*

0117370 "Реалізація інших 
заходів щодо соціально-
економічного розвитку 
територій"

Збільшення видатків на оплату виготовлення проекту будівництва по 
об"єкту: "Капітальний ремонт покриття парку ім.С.Т.Шаповаленко, по 
вул.Свободи в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області".

0118340"Природоохоронні 
заходи за рахунок цільових 
фондів"

Збільшення видатків на придбання сітчастого контейнеру для збору 
ПЕТ тари 1.5м.куб. (17 шт).

0611010 "Надання дошкільної 
освіти"

Збільшення видатків на оплату за виготовлення  проекту 
будівництва по об"єкту: "Капітальний ремонт ДНЗ "Вишенька", 
с.Горохівка, по вул.9 Травня, 15, Вітовського району Миколаївської 
області".

Збільшення видатків на оплату проектних робіт  по об"єкту 
"Капітальний ремонт з утеплення будівлі ДНЗ "Сонечко" по 
вул.Соборна, 45 в смт.Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області.

8* 11,693тис.грн.;          
9* 37,558тисгрн.

Збільшення видатків на оплату за виготовлення проекту будівництва 
по об"єкту: "Капітальний ремонт частини приміщень ДНЗ  по 
вул.Свобода,109 в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області.

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

Збільшення видатків на виготовлення проекту будівництва по 
об"єкту: "Капітальний ремонт глядацької зали Будинку культури по 
вул. Центральна,62 смт Воскресенське Вітовського району  
Миколаївської області.

За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду селищного бюджету від  податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 
плата в 2018році (КБКД 11010400) на суму  74,712тис.грн.

Передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду селищного бюджету від  податку на доходи фізичних 
осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата в 2018році (КБКД 11010400) на суму  114,248тис.грн.

Передача коштів із загального фонду бджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду селищного бюджету від надходження коштів від акцизного 
податку з ввезених на митну територію України  підакцизних  товарів (продукції) пальне в 2018році (КБКД 14031900) на суму  96,258тис.грн.

Передача коштів із загального фонду  бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду селищного бюджету від орендної плати з юридичних 
осіб в 2018році (КБКД 18010600 ) на суму  75,600тис.грн.



11* За рахунок залишку коштів від екологічного податку станом на 01.01.2018 року в сумі 45,135тис.грн.

Селищний голова О.ШАПОВАЛОВ

Начальник відділу фінансів

 

Ю.БЕЛЕВ'ЯТ


