
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект Р І Ш Е Н Н Я

Від             2019 року №                                        ХХХ   сесія восьмого 
скликання

смт.Воскресенське                                            

Про затвердження звіту про 

виконання селищного бюджету 

Воскресенської селищної ради за 

2018 року.

          Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні ”, пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу
України, заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера  про
виконання селищного бюджету по Воскресенській селищній раді   за   2018
рік, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

        1. Взяти до відома інформацію про хід виконання селищного бюджету за
2018 рік.



       2. Затвердити звіт про виконання бюджету Воскресенської селищної ради
за  2018 рік по доходній частині в сумі  67 761,346 тис.грн. (додаток №1),     в
тому числі:

                - по загальному фонду      -  65 756,414 тис.грн.,     

                - по спеціальному фонду  -     2004,932 тис.грн.

                

        3. Затвердити звіт про виконання бюджету Воскресенської селищної
ради за  2018 року по видатковій частині селищного бюджету в сумі 

64 719,381 тис.грн. (додатки №2,3), в тому числі:

                 - по загальному фонду     -  54 645,336 тис.грн.,

                 - по спеціальному фонду  -    1 0074,045 тис.грн.

        4. 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



до  рішення Воскресенської селищної ради "Про 
затвердження звіту про виконання селищного 
бюджету Воскресенської селищної ради за  2018 
року" 

   

Виконання видаткової частини бюджету  
Воскресенської селищної ради за  2018р.

 ( тис.грн. )

ВИДАТКИ КТКВК

Виконано за  2018 р. 

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом 

1 2 3 4 5

Воскресенська селищна рада 01
21

303,309
6 161,200 27 464,509

Державне управління 0110000 5 674,639 117,821 5 792,460
Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної  ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад 

0110150 5 674,639 117,821 5 792,460

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту 0113110 4,060 0,000 4,060

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту 0113112 4,060 0,000 4,060

Соціальний захист  ветеранів війни та праці 0113190 21,000 0,000 21,000
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни 
та праці 0113191 18,000 0,000 18,000

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

0113192 3,000 0,000 3,000

Інші заклади та заходи 0113240 74,415 0,000 74,415
Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального забезпечення 0113242 74,415 0,000 74,415

Утримання та ефективна експлуатація об`єктів 
житлово-комунального господарства 0116010 57,252 124,533 181,785

Забезпечення  діяльності  водопровідно-
каналізаційного господарства. 0116013 57,252 124,533 181,785

Організація благоустрою населених пунктів 0116030 2 624,275 312,643 2 936,918
Регулювання  цін/тарифів  на  житлово-
комунальні послуги 0116070 35,698 0,000 35,698

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)
на  житлово-комунальні  послуги,  що
затверджувалися  або  погоджувалися  рішенням
місцевого  органу  виконавчої  влади  та  органу
місцевого самоврядування, та розміром економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

0116071 35,698 0,000 35,698

Здійснення  заходів із землеустрою 0117130 79,916 0,000 79,916

Будівництво  об'єктів  житлово-комунального
господарства. 0117310 0,000 909,067 909,067

Виконання інвестиційних проектів 0117360 0,000 3 747,656 3 747,656



Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках
формування  інфраструктури  об'єднаних
територіальних громад

0117362 0,000 2 831,458 2 831,458

Виконання  інвестиційних  проектів  за  рахунок
субвенцій з інших бюджетів 0117368 0,000 916,198 916,198

Реалізація  інших  заходів  щодо  соціально-
економічного розвитку територій 0117370 14,000 93,645 107,645

Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури 0117460 0,000 547,000 547,000

Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та
дорожньої  інфраструктури  за рахунок  субвенції  з
державного бюджету

0117462 0,000 547,000 547,000

Інша економічна діяльність 0117690 0,000 172,200 172,200

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

0117691 0,000 172,200 172,200

Охорона  навколишнього  природного
середовища 0118300 0,000 136,635 136,635

Природоохоронні  заходи  за  рахунок  цільових
фондів. 0118340 0,000 136,635 136,635

Міжбюджетні трансферти 0119000
12

718,054
0,000 12 718,054

Дотація з місцевого бюджету  на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров"я за 
рахунок відновідної додаткової дотації з 
державного бюджету

0119130 432,489 0,000 432,489

Субвенція з  місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров"я за 
рахунок коштів медичної  субвенції

0119410 9 950,413 0,000 9 950,413

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів медичної субвенції, що утворився 
на початок бюджетного періоду

0119420 318,788 0,000 318,788

Інші субвенції з місцевого бюджету 0119770 1 950,664 0,000 1 950,664
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

0119800 65,700 0,000 65,700

Відділ освіти,культури,молоді та спорту
Воскресенської селищної ради 06

33
342,027

3 912,845 37 254,872

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

0610160 376,888 7,980 384,868

Надання дошкільної освіти 0611010 7 258,466 596,303 7 854,769

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

0611020
20

992,589
1 676,733 22 669,322



Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними,  художніми,
хореографічними, 
театральними,хоровими,мистецькими)

0611100 1 476,451 24,850 1 501,301

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів. 0611150 480,189 24,000 504,189

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 0611160 1 109,597 34,040 1 143,637
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 0611161 1 102,730 34,040 1 136,770

Інші програми та заходи у сфері освіти 0611162 6,867 0,000 6,867

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів 
з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

0613140 44,982 0,000 44,982

Забезпечення діяльності бібліотек 0614030 269,122 0,000 269,122
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів,центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

0614060 1 333,743 989,579 2 323,322

Виконання інвестиційних проектів 0617360 0,000 559,360 559,360
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
формування інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад

0617362 0,000 61,559 61,559

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

0617363 0,000 497,801 497,801

Усього за тимчасовою класифікацією видатків 
та кредитування місцевих бюджетів Х

54
645,336

######## 64 719,381

   

Селищний  голова: О. ШАПОВАЛОВ  

     
Головний  бухгалтер: Н. ЧЕРНЕНКО   



  

  
  

Виконання доходної частини  бюджету Воскресенської селищної ради
за  2018 рік

   

КБКД Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Виконано

Загальний фонд

1 2 3

 

10000000 Податкові надходження 17 383,375

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 
вартості  8 319,755

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 8 310,066

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати 6 566,198

11010200
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та 
інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується податковими агентами

271,868

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата 1 175,402

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 296,598

11020000 Податок на прибуток підприємств 9,689

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 9,689

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 2,548
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 2,548

13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім  рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного користування)

2,548

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 784,722

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 87,278

14021900 Пальне 87,278

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів
(продукції) 356,440

14031900 Пальне 356,440
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 341,004

18000000 Місцеві податки 8 276,350
18010000 Податок на майно 2 616,719
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 0,063

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 

38,175



18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 158,443

18010400 Податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,  сплачений
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 163,007

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  495,475
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  929,869
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  551,887
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  189,654
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 90,146

18050000 Єдиний податок  5 659,631

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 194,518

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2 590,922
18050500 Єдиний  податок  з  сільськогосподарських  товаровиробників,   у  яких  частка

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік
дорівнює або перевищує 75 відсотків

2 874,191

19000000 Інші податки та збори 0,000

19010000 Екологічний податок 0,000

19010100 
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

0,000

19010300 
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи 
на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 0,000

20000000 Неподаткові надходження 92,041
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  9,352
21010000 Частина  чистого  прибутку  (доходу)  державних  або  комунальних  унітарних

підприємств  та  їх  об'єднань,  що  вилучається  до  відповідного  бюджету,  та
дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у
статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

5,391

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 5,391

21080000 Інші надходження 3,961
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 3,961
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва 0,000

22000000 Адміністративні  збори  та  платежі,  доходи  від  некомерційної  господарської
діяльності 82,689

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 42,433
22012500 Плата за надання інших адміністративних послу 13,418
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень 29,015

22080000 Надходження  від  орендної  плати  за  користування  цілісним  майновим
комплексом та іншим державним майном майном 26,863

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та
іншим майном, що перебуває в комунальній власності 26,863

22090000 Державне мито  6,350

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у 
тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

2,996

22090400
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України  

3,354

24000000 Інші неподаткові надходження 7,043

24060000 Інші надходження 7,043

24060300 Інші надходження 7,043



25000000 Власні надходження бюджетних установ 0,000
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами

згідно із законодавством 0,000

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю 0,000

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 0,000

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна) 

0,000

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  0,000

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,000

30000000 Доходи від операцій з капіталом  0,000

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  0,000

31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, 
що перебуває в комунальній власності  0,000

40000000 Офіційні трансферти 
48 280,998

41000000 Від органів державного управління
48 280,998

41020000 Дотації  8 754,700
41020100 Базова дотація 8 754,700
41030000 Субвенції

29 857,164

41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об'єднаних територіальних громад 2 830,664

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
16 725,300

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 9 729,700

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

571,500

41040000 Дотація з місцевого бюджету 5 500,400

41040100
Дотація  з місцевого бюджету зарахунок стабилизаційної дотації  з державного 
бюджета 217,400

41040200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони  
здоров"я

5 283,000

41050000 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам 4 168,734

41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

59,604

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету

245,231

41051500
Субвенція  з місцевого бюджету на здійснення переданних видатків у галузі охорони
здоров'я за рахунок  коштів медичної субвенцииії

330,800

41052600

Субвенція из місцевого бюджету на фінансовое забеспечення будівництва, 
реконструкцииії, ремонтау та утримання   автомобільних доріг загального 
використання місцевого значення, вулиць та доріг комунальної власності в 
населенных пунктах за рахунок   відповідної субвенції з державного бюджету

0,000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3 533,099

50000000 Цільові фонди  0,000

50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

0,000

 Всього доходів 65 756,414
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