
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
          ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 від    13  .  12  .2018року №1                      ХХУІІІ позачергової сесії селищної ради
 смт. Воскресенське                                                    восьмого скликання

Про внесення змін до бюджету  
Воскресенської селищної 
ради на 2018 рік.
        
                       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, клопотання ВОКМС, висновку засідання постійної комісії селищної
ради з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності,  планування,
бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,  приватизації  та
власності  від  10грудня  2018  ,  подання  головного  бухгалтера,   клопотання
начальника відділу ЖКГ,розпорядження Миколаївської облдержадміністрації
№536-р  від  12.12.2018,  листа  КУ  РМЦПМСД  Вітовського  району  від
06.12.2018,  листа  УСЗН  Вітовської  районної  державної  адміністрації
№9737/28  від  11.12.2018,  листа  Вітовського  загіну  місцевої  пожежної
охорони  №123 від 28.11.2018, подання  завідуючої Воскресенського АЗПСМ,
заслухавши  і  обговоривши  інформацію  начальника  відділу  фінансів  щодо
необхідності  внесення  змін  до  бюджету  Воскресенської  селищної  ради на
2018 рік, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А :
                     1. Взяти до відома інформацію щодо необхідності внесення змін
до селищного бюджету на 2018 рік.
                    2.Збільшити доходну частини загального фонду селищного
бюджету на загальну суму  1814,966тис.грн. (додаток №1) у т.ч.:
            - по КБКД 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків  у  сфері  охорони здоров'я  за  рахунок  коштів  медичної
субвенції» на суму 78,200тис.грн.
            -  по  КБКД  11010100  «Податок  на  доходи  фізичних  осіб,  що
сплачується  податковими  агентами,  із  доходів  платника  податку  у  вигляді
заробітної плати» на суму 323,544тис.грн.



             - по КБКД 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості» на суму 65,222тис.грн.
             - по КБКД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських
товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва
за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків»
на суму 1348,000тис.грн.
                 3.Зменшити доходну частини загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 565,222тис.грн. (додаток №1) у т.ч.:
             - по КБКД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб 'єктами
господарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних  товарів»  на  суму
73,830тис.грн.
             - по КБКД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» на суму
42,042тис.грн.
             - по КБКД 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на суму
36,100тис.грн.
             - по КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму
403,100тис.грн.
            - по КБКД 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на
суму 0,050тис.грн.
            - по КБКД 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за
порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів» на суму 8,000тис.грн.
            - по КБКД 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів
на спадщину і дарування» на суму 2,100тис.грн.
               4.Збільшити доходну частини спеціального фонду селищного
бюджету   по  КБКД 50110000  «Державне  мито,  що сплачується  за  місцем
розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів
на спадщину і дарування» на суму 22,703тис.грн. (додаток №1).
                5. З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг доходів
на  2018  рік   у  сумі  63069,330тис.грн.  у  тому  числі  по  загальному  фонду
селищного бюджету у сумі 61870,503тис.грн. та спеціальному фонду в сумі
1198,827тис.грн. (додаток №1).
                6. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 360,357тис.грн.(додаток №2) у т.ч.:
         - по КПКВКМБ 0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та
їх соціального захисту» на суму 4,060тис.грн.
         - по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
на суму 162,652тис.грн.
         - по КПКВКМБ 0119410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків  у  сфері  охорони здоров'я  за  рахунок  коштів  медичної
субвенції » на суму 78,200тис.грн.
          - по КПКВКМБ 0119770«Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму
64,860тис.грн.



           -  по  КПКВКМБ 0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми  навчальними закладами  (  в  т.ч.школою-дитячим  садком,
інтернатом  при  школі)  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами»» на суму 31,441тис.грн.
           - по КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури,  клубів,  центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів»  на  суму
19,144тис.грн.
                 7. Зменшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету  по КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення» на суму 4,060тис.грн.(додаток №2).
                 8. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного
бюджету на загальну суму 928,311тис.грн.(додаток №2) у т.ч.:
         - по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
на суму 5,725тис.грн. 
         - по КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства» на суму 860,340тис.грн. 
         - по КПКВКМБ 0117368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок
субвенції з інших бюджетів» на суму 12,208тис.грн. 
         - по КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій» на суму 14,734тис.грн. 
         -  по КПКВКМБ 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» на суму
22,703тис.грн. 
           -  по  КПКВКМБ 0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми  навчальними закладами  (  в  т.ч.школою-дитячим  садком,
інтернатом  при  школі)  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами» на суму 12,601тис.грн.
                 9. Зменшити видаткову частину спеціального фонду селищного
бюджету по КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури,  клубів,  центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів»  на  суму
12,161тис.грн. (додаток №2).
                10. Затвердити уточнені обсяги видатків селищного бюджету на
2018рік у розрізі програмної класифікацією видатків та кредитування у сумі
68227,95613тис.грн.,  у  тому  числі  по  загальному  фонду  в  сумі
59235,765тис.гривень та спеціальному фонду  - в сумі  8992,19113тис.гривень
в т.ч. бюджет розвитку 7704,74913тис.грн. (додаток №3).
                 11. Затвердити  в складі видатків селищного бюджету уточнений
перелік селищних програм на загальну суму 10766,134тис.грн., у тому числі
обсяг  видатків  загального  фонду  бюджету  –  у  сумі  5120,444тис.грн.  та
спеціальному фонду – в сумі 5645,690тис.грн. (додаток №4).



                 12. Затвердити  уточнений перелік об'єктів, видатки на які у 2018
року  будуть  проводитися  за  рахунок  коштів  бюджету  розвитку  в  сумі
7704,74913тис.грн. (додаток №5).
                 13. Затвердити загальний фонд селищного бюджету з профіцитом в
сумі  -2634,738тис.грн.,  напрямом використання  якого  визначити   (додаток
№6):
          - залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку селищного
бюджету  станом  на  01.01.2018року  (БКФБ  208100)  в  сумі
4973,99313тис.грн. в т.ч:
            3505,943тис.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) ;
            318,788тис.грн. (залишок коштів від медичної субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам);
           26,982тис.грн.(залишок  коштів освітньої субвенції);
          1042,700тис.грн.(залишок коштів стабілізаційної дотації);
     - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до  бюджету
розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400)  у сумі -7608,73113тис.грн. в
т.ч.:
        -764,573тис.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);
        -23,721тис.грн. (залишок коштів освітньої субвенції);
         -10,000тис.грн.(перерозподіл видатків загального фонду);
        64,772тис.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);
           -401,500тис.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
(КБКД 14031900);



           -393,838тис.грн. (залишок коштів стабілізаційної дотації);
          - 114,248тис.грн. (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 (КБКД 11010400);
          - 96,258тис.грн. (перевиконання доходної частини загального фонду
селищного  бюджету  від  надходження  коштів  від  акцизного  податку  з
ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пальне
(КБКД 14031900);
          - 75,600тис.грн. (перевиконання доходної частини загального фонду
селищного бюджету від орендної плати з юридичних осіб  (КБКД 18010600);
          - 486,263тис.грн. (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
(КБКД 11010100);
           - 931,018тис.грн. (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам
на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  об'єднаних
територіальних громад Миколаївської області (КБКД 41053900);
          - 848,000тис.грн. (перевиконання доходної частини загального фонду
селищного  бюджету  від  єдиного  податку  з  сільськогосподарських
товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва
за  попередній  (звітній)  рік  дорівнює  або  перевищує  75  відсотків  (КБКД
18050500).
           14. Затвердити спеціальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі 7793,36413тис.грн., джерелом покриття якого визначити (додаток  №6):
        -  залучення  залишку  коштів  спеціального  фонду  станом  на
01.01.2018року (КБФБ 208100) у сумі 184,633тис.грн.
     - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до  бюджету
розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400) у сумі 7608,73113.грн.  в т.ч:
        764,573тис.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);
         23,721тис.грн. (залишок коштів освітньої субвенції);
         10,000тис.грн.(перерозподіл видатків загального фонду);
        -64,772тис.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);
          401,500тис.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
(КБКД 14031900);
           393,838тис.грн. (залишок коштів стабілізаційної дотації);
          114,248тис.грн. (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 (КБКД 11010400);
            96,258тис.грн. (перевиконання доходної частини загального фонду
селищного  бюджету  від  надходження  коштів  від  акцизного  податку  з
ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пальне
(КБКД 14031900);
            75,600тис.грн. (перевиконання доходної частини загального фонду
селищного бюджету від орендної плати з юридичних осіб  (КБКД 18010600);
           486,263тис.грн. (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
(КБКД 11010100);
           931,018тис.грн. (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  об'єднаних
територіальних громад Миколаївської області (КБКД 41053900);
          848,000тис.грн. (перевиконання доходної частини загального фонду
селищного  бюджету  від  єдиного  податку  з  сільськогосподарських
товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва
за  попередній  (звітній)  рік  дорівнює  або  перевищує  75  відсотків  (КБКД
18050500).
             15. Затвердити уточнені показники міжбюджетних трансфертів між
селищним бюджетом та районним бюджетом Вітовського району на 2018 рік
в сумі 2093,455тис.грн. (додаток №7). 
             16. Додатки №1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
             17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію  селищної  ради  з  питань   регуляторної  політики,  інвестиційної
діяльності,  планування,  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи
підприємства, приватизації та власності.

Селищний голова                                                                                  О.ШАПОВАЛОВ




