
Додаток № 2

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

ХХУІІІ позачергової сесії 8 скликання  № 1 від  13.12.2018року

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

Збільшення видатків на оплату придбання  канцтоварів.

7.380 0 0 0 7.380 1*

Зменшення видатків на відрядження.

-7.380 0 0 0 -7.380 1*

Разом: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2 01

4.060 0 0 0 4.060 1*

3 01

-4.060 0 0 0 -4.060 1*

4 01
96.015 0 0 0 96.015 3*

66.637 0 0 0 66.637 3*

Разом: 162.652 0.000 0.000 0.000 162.652

5 01

78.200 0 0 0 78.200 2*

№
№ 
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, 
районої у місті ради (у разі її 
створення) міської, селищної, 
сільської рад."

0113112 "Заходи державної 
політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

Збільшення видатків на оплату за придбання новорічних подарунків 
для дітей-інвалідів (44 дитини*70грн.) та дітей сиріт та позбавлених 
батьківського піклування (14 дітей *70грн.).

0113242 "Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального забезпечення".

Зменшення видатків на оплату за придбання новорічних подарунків 
для дітей-інвалідів (44 дитини*70грн.) та дітей сиріт та позбавлених 
батьківського піклування (14 дітей *70грн.).

0116030 "Організація 
благоустрою населених 
пунктів".

Збільшення видатків на "Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Піонерська в смт.Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області".

Збільшення видатків на "Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Будівельників в смт.Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області".

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.



6 01

55.688 0 0 0 55.688 3*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.014 0 0 0 0.014 3*

9.158 0 0 0 9.158 3*

Разом: 64.860 0.000 0.000 0.000 64.860

7 06

9.450 0 0 0 9.450 3*

4.320 0 0 0 4.320 3*

5.741 0 0 0 5.741 3*

5.935 0 0 0 5.935 3*

5.995 0 0 0 5.995 3*

Разом: 31.441 0.000 0.000 0.000 31.441

0119770 "Інші субвенції з 
місцевого бюджету".

Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт з селищного 
бюджету районому бюджету на утримання закладів охорони 
здоров"я (пальне 200л.*30=6,000тис.грн.;канцелярські товари 
2,050тис.грн.; деззасоби 5,250тис.грн.; відрядження 6,600тис.грн.; 
природний газ 35,788тис.грн.).

Збільшення видатків на міжбюджетний трансферт з селищного 
бюджету районому бюджету на здійснення видатків на районну 
комплексну програму соціального захисту населення 
"Турбота"(послуги зв"язку ПАТ "Укртелеком" 0,014тис.грн.)

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

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 придбання електролічильників МТХ 3 R30. 
DF.4L1- YDO4 5-60А 380В реле (2шт.) для Калинівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів.

Збільшення видатків на відрядження (виплата добових 72 
відрядження по 60грн.)

Збільшення видатків на "Поточний ремонт (заміна вікон) спортивної 
зали Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вітовського району 
Миколаївської області" (співфінансування з селищного бюджету до 
мікропроектів місцевого розвитку, що можуть реалізовуватися за 
рахунок субвенції з обласного бюджету у 2018 році).

Збільшення видатків на "Поточний  ремонт електросилового 
обладнання спортивної зали та прилеглих приміщень Калинівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Вітовського району Миколаївської 
області"(співфінансування з селищного бюджету до мікропроектів 
місцевого розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції 
з обласного бюджету у 2018 році).

Збільшення видатків на "Поточний  ремонт спортивної зали 
Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вітовського району Миколаївської 
області " (співфінансування з селищного бюджету до мікропроектів 
місцевого розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції 
з обласного бюджету у 2018 році).



8 06

12.161 0 0 0 12.161 4*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.983 0 0 0.000 6.983 3*

Разом: 19.144 0.000 0.000 0.000 19.144

Разом по загальному фонду селищного бюджету 356.297 0.000 0.000 0.000 356.297
2. Спеціальний фонд фонд

1 01 0 0 0 2.846 2.846 5*

0 0 0 2.879 2.879 5*

Разом: 0.000 0.000 0.000 5.725 5.725

2 01
0 0 0 12.340 12.340 5*

0 0 0 848.000 848.000 6*

Разом: 0 0 0 860.340 860.340

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

Збільшення видатків на "Будинок культури: комфортні умови для 
розвитку молоді: "Поточний ремонт встановлення септику в Будинку 
культури по вул. Центральна,62 у смт. Воскресенське Вітовського 
району Миколаївської області" (співфінансування з селищного 
бюджету до субвенції з обласного  бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад Миколаївської області).

Збільшення видатків на "Будинок культури: комфортні умови для 
розвитку молоді: "Поточний ремонт встановлення септику в Будинку 
культури по вул. Центральна,62 у смт. Воскресенське Вітовського 
району Миколаївської області" (додаткове співфінансування з 
селищного бюджету до субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об"єднаних територіальних громад Миколаївської області).

0116030 "Організація 
благоустрою населених пунктів"

Збільшення видатків на виконання робіт щодо експертизи проектної 
документації робочого проекту "Капітальний ремонт дороги 
(відновлення елементів покриття) по вул.Михайла Грушевського в 
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області".

Збільшення видатків на виконання робіт щодо експертизи проектної 
документації робочого проекту "Капітальний ремонт дороги 
(відновлення елементів покриття) по вул. Соборна в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області".

0117310 "Будівництво  об"єктів 
житлово-комунального 
господарства"

Збільшення видатків  на оплату робіт щодо коригування робочого 
проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення вулиць 
Шевченка, Лісова, Садова, Калинова, 
Зоряна,Одеська,Набережна,Колгоспна,Софіївська у 
смт.Воскресенське Вітовського району Миколаївської області. 
Коригування".

Збільшення видатків на оплату проекту "Нове будівництво 
спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям по 
вул.Соборна,15, у с.Калинівка Вітовського  району Миколаївської 
області" (співфінансування з селищного бюджету до субвенції з 
обласного бюджету).



3 01

0 0 0 12.208 12.208 5*

4 01

0 0 0 14.734 14.734 5*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 01

22.703 0 0 0 22.703 7*

6 06

0 0 0 7.063 7.063 5*

0 0 0 1.209 1.209 5*

0 0 0 2.845 2.845 5*

0 0 0 1.484 1.484 5*

Разом: 0 0 0 12.601 12.601

0117368 "Виконання 
інвестиційних проектів за 
рахунок субвенцій з інших 
бюджетів"

Збільшення видатків на "Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Шаповаленко, вул.Набережна (від ТП-80) в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області (співфінансування з 
селищного бюджету до мікропроектів місцевого розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету у 2018 
році).

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

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

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 придбання меблів для Воскресенської 
амбулаторії (вішак-1,477тис.грн.; стіл письмовий АРТ-102 дуб 
молочний -0,991тис.грн.; шафа ШК-104 дуб молочний 2,032тис.грн.; 
шафа ШК-302 дуб молочний 2,233тис.грн.; шафа ШК-205 ліва дуб 
молочний 2,309тис.грн., стіл комп"ютерний СК-208 дуб молочний 
(2шт) 4,890тис.грн.; тумба приставна АРТ-404 дуб молочний 
1,134тис.грн.;  тумба приставна АРТ-406 дуб молочний 1,521тис.грн. 
шафа ШК-203 дуб молочний 1,586тис.грн.; пенал У-01 дуб молочний 
0,801тис.грн.; стіл письмовий СТ-102 дуб молочний 1,779тис.грн.) та 
ростомір підлоговий з вагами РПВ-2000 1,950тис.грн.

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 придбання електролічильника МТХ  
3G30DH4 L 1-DOG4  5-100А 380В реле (1шт.) для Калинівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів

Збільшення видатків на"Придбання велопарковок для Калинівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Вітовського району Миколаївської 
області"(співфінансування з селищного бюджету до мікропроектів 
місцевого розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції 
з обласного бюджету у 2018 році).

Збільшення видатків на"Придбання елементів дитячого майданчика 
для Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вітовського району Миколаївської 
області(співфінансування з селищного бюджету до мікропроектів 
місцевого розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції 
з обласного бюджету у 2018 році).

Збільшення видатків на"Придбання світильників для спортивної 
зали Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вітовського району 
Миколаївської області"(співфінансування з селищного бюджету до 
мікропроектів місцевого розвитку, що можуть реалізовуватися за 
рахунок субвенції з обласного бюджету у 2018 році).



7 06

0 0 0 -6.080 -6.080 4*

0 0 0 -6.081 -6.081 4*

Разом: 22.703 0.000 0.000 -12.161 -12.161
4 5 6 7 8 9 10

Разом по спеціальному фонду селищного бюджету 45.406 0.000 0.000 893.447 916.150

Разом по загальному та  спеціальному фондах селищного бюджету 401.703 0.000 0.000 893.447 1272.447

Примітка :

1* Перерозподіл видатків .

2* За рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КБКД 41051500) в сумі 78,200 тис.грн.

3*

4*

5*

6*

7*

Селищний голова О.ШАПОВАЛОВ

Начальник відділу фінансів

 

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

Зменшення видатків на "Будинок культури: комфортні умови для 
розвитку молоді: "Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх 
систем водопроводу та каналізації Палацу культури по 
вул.Центральна,62 у смт.Воскресенське Вітовського району 
Миколаівської області "(співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад Миколаївської області ).

Зменшення видатків на "Будинок культури: комфортні умови для 
розвитку молоді: "Капітальний ремонт частини приміщень Палацу 
культури по вул.Центральна,62 у смт.Воскресенське Вітовського 
району Миколаївської області " (співфінансування з селищного 
бюджету до субвенції з обласного  бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад 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 у вигляді заробітної 
плати в 2018році (КБКД 11010100) в сумі  265,936тис.грн.

Перерозподіл видатків (передача коштів із бюджету розвитку (спеціального) до загального, за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду селищного бюджету від  податку на доходи фізичних 
осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати в 2018році (КБКД 11010100) в сумі 12,161тис.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 у вигляді заробітної плати в 2018році (КБКД 11010100) в сумі   57,608тис.грн.

Передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду селищного бюджету від  "Єдиного податку з 
сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" в 2018році (КБКД 18050500) в сумі  848,000 
тис.грн.

За рахунок надходження коштів від  цільового фонду, утвореного Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади в 2018році (КБКД 
50110000) в сумі 22,703тис.грн.

Ю.БЕЛЕВ'ЯТ
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