
                                                                     

УКРАЇНА
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Вітовського району Миколаївської області

Засідання
Постійної комісії селищної ради

з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування,
бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації

та власності;

31 травня   2019 року  № 5                                                  смт. Воскресенське
                                                                       Час проведення -10.00

                                                                        Місце проведення: селищна рада
                                                                        Кабінет селищного голови

                        
Всього членів постійних комісій: 6 чоловік

Присутні на засіданні:
Голова комісії – Трофіменко Наталя Іванівна;

Члени комісії: 
Мельник Людмила Євгенівна;
Булкін Сергій Сергійович;
Лупол Олег Миколайович;
Мількат Ігор Володимирович;
Орлов Микола Якович;
Запрошені на засідання: 
Белев,ят Юлія Іванівна - начальник відділу фінансів
Черненко Наталя Йосипівна – головний бухгалтер
                                             
                                                         Порядок  денний

1.Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради:
1. Збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету на

загальну суму 2 840 347  грн . З них:
- по КБКД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення

якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  "Нова

українська  школа"  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного

бюджету» на суму 192 636 грн;



-  по  КБКД  41051100  «Субвенція  з  місцевого  бюджету  за  рахунок

залишку  коштів  освітньої  субвенції,  що  утворився  на  початок

бюджетного періоду» на суму 292 902 грн. 
-  по КБКД 41053900 «Інші субвенції  з  місцевого бюджету» на суму

2 354 809 грн
2. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету на

загальну суму 608 670 грн. З них:
-   по  ТПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (  в  т.ч.  школою-  дитячим

садком,  інтернатом  при  школі),спеціалізованими  школами,  ліцеями,

гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на

суму  13 711  грн.  Субвенцію з  місцевого  бюджету  на  забезпечення

якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  "Нова

українська  школа"  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного

бюджету направити на збільшення обсягу видатків на відрядження для

підвищення кваліфікації (видатки споживання).
- по ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 594 959

грн.  Субвенцію  з  місцевого  бюджету  направити  на  реалізацію

мікропроектів місцевого розвитку на 2019 рік по проектам: «Поточний

ремонт  зупиночного  комплексу  по  вул.  Миру,4  в  с.Горохівка

Вітовського  району  Миколаївської  області»  на  суму  108 055  грн;

«Поточний  ремонт  з  облаштування  зупиночних  майданчиків

тротуарною плиткою за адресами: вул.Баклана, 83-85, вул.Свободи, 87-

89,  вул.Свободи,  109-111  в  с.Калинівка  Вітовського  району

Миколаївської  області»  на суму 162 739 грн.  Субвенцію з  місцевого

бюджету  направити  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-

економічного розвитку по проектам : «Поточний ремонт зупиночного

комплексу по вул.Свободи ріг вул. Садова в с.Калинівка Вітовського

району  Миколаївської  області»  на  суму  108 055  грн;   «Поточний

ремонт  зупиночного  комплексу  по  вул.  Баклана,  1  в  с.Калинівка



Вітовського  району  Миколаївської  області»  на  суму  108 055  грн;

«Поточний  ремонт  зупиночного  комплексу  по  вул.  Баклана,  53  в

с.Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області»  на  суму

108 055 грн. 
3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету

на загальну суму 2 231 677 грн. З них:
-   по  ТПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (  в  т.ч.  школою-  дитячим

садком,  інтернатом  при  школі),спеціалізованими  школами,  ліцеями,

гімназіями, колегіумами» на суму 987 340грн.  З них по КЕКВ 3110

«Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового

користування»  збільшити  на  суму  178 925  грн. Субвенцію  з

місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної

загальної  середньої  освіти  "Нова  українська  школа"  за  рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету направити на збільшення

обсягу видатків на закупівлю сучасних меблів на суму 112 885 грн та

на закупівлю дидактичних матеріалів на суму 66 040 грн.  По КЕКВ

3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» збільшити на суму 808

415  грн.  Субвенцію  з  місцевого  бюджету  направити  на  здійснення

заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  по  проектам  :

«Капітальний ремонт підсобних приміщень Калинівської ЗОШ I – III

ступенів  по  вул.  Соборній,  15,  в  с.Калинівка  Вітовського  району

Миколаївської  області»  245 612  грн;  «Капітальний  ремонт  підлоги

спортивної зали Калинівської ЗОШ I – III ступенів по вул. Соборній,

15, в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області» 269 901

грн.  Субвенцію  з  місцевого  бюджету  за  рахунок  залишку  коштів

освітньої  субвенції,  що  утворився  на  початок  бюджетного  періоду

направити  на  забезпечення  належних  санітарно-гігєнічних  умов  у

приміщеннях закладів загальної середньої освіти на суму 292 902грн.
- по ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму



1 244 337грн. Субвенцію з місцевого бюджету направити на здійснення

заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  по  проектам:

«Реконструкція  вуличного  освітлення  вул..  Шаповаленка,

пров.Інгульський  (від  ТЛ-30)  в  с.Калинівка  Вітовського  району

Миколаївської  області»  276 148  грн;  Реконструкція  вуличного

освітлення вул. Миру, вул. Панищівська,  пров. Карпа Островерха (від

ТП-922)  в  с.Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області»

408 017  грн;  «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.  паничівська,

вул.Гоголя  (від  ТП-936)  в  с.Калинівка  Вітовського  району

Миколаївської області» 560 172 грн.

СЛУХАЛИ:
Белев,ят  Ю.  І.,  яка  проінформувала  про  необхідність  внесення  змін  до
бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 рік, а саме:   

1. Збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету на

загальну суму 2 840 347  грн . З них:
- по КБКД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення

якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  "Нова

українська  школа"  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного

бюджету» на суму 192 636 грн;
-  по  КБКД  41051100  «Субвенція  з  місцевого  бюджету  за  рахунок

залишку  коштів  освітньої  субвенції,  що  утворився  на  початок

бюджетного періоду» на суму 292 902 грн. 
-  по КБКД 41053900 «Інші субвенції  з  місцевого бюджету» на суму

2 354 809 грн
2. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету на

загальну суму 608 670 грн. З них:
-   по  ТПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (  в  т.ч.  школою-  дитячим

садком,  інтернатом  при  школі),спеціалізованими  школами,  ліцеями,

гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на

суму  13 711  грн.  Субвенцію з  місцевого  бюджету  на  забезпечення

якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  "Нова

українська  школа"  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного



бюджету направити на збільшення обсягу видатків на відрядження для

підвищення кваліфікації (видатки споживання).
- по ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 594 959

грн.  Субвенцію  з  місцевого  бюджету  направити  на  реалізацію

мікропроектів місцевого розвитку на 2019 рік по проектам: «Поточний

ремонт  зупиночного  комплексу  по  вул.  Миру,4  в  с.Горохівка

Вітовського  району  Миколаївської  області»  на  суму  108 055  грн;

«Поточний  ремонт  з  облаштування  зупиночних  майданчиків

тротуарною плиткою за адресами: вул.Баклана, 83-85, вул.Свободи, 87-

89,  вул.Свободи,  109-111  в  с.Калинівка  Вітовського  району

Миколаївської  області»  на суму 162 739 грн.  Субвенцію з  місцевого

бюджету  направити  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-

економічного розвитку по проектам : «Поточний ремонт зупиночного

комплексу по вул.Свободи ріг вул. Садова в с.Калинівка Вітовського

району  Миколаївської  області»  на  суму  108 055  грн;   «Поточний

ремонт  зупиночного  комплексу  по  вул.  Баклана,  1  в  с.Калинівка

Вітовського  району  Миколаївської  області»  на  суму  108 055  грн;

«Поточний  ремонт  зупиночного  комплексу  по  вул.  Баклана,  53  в

с.Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області»  на  суму

108 055 грн. 
3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету

на загальну суму 2 231 677 грн. З них:
-   по  ТПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (  в  т.ч.  школою-  дитячим

садком,  інтернатом  при  школі),спеціалізованими  школами,  ліцеями,

гімназіями, колегіумами» на суму 987 340грн.  З них по КЕКВ 3110

«Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового

користування»  збільшити  на  суму  178 925  грн. Субвенцію  з

місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної

загальної  середньої  освіти  "Нова  українська  школа"  за  рахунок



відповідної субвенції з державного бюджету направити на збільшення

обсягу видатків на закупівлю сучасних меблів на суму 112 885 грн та

на закупівлю дидактичних матеріалів на суму 66 040 грн.  По КЕКВ

3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» збільшити на суму 808

415  грн.  Субвенцію  з  місцевого  бюджету  направити  на  здійснення

заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  по  проектам  :

«Капітальний ремонт підсобних приміщень Калинівської ЗОШ I – III

ступенів  по  вул.  Соборній,  15,  в  с.Калинівка  Вітовського  району

Миколаївської  області»  245 612  грн;  «Капітальний  ремонт  підлоги

спортивної зали Калинівської ЗОШ I – III ступенів по вул. Соборній,

15, в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області» 269 901

грн.  Субвенцію  з  місцевого  бюджету  за  рахунок  залишку  коштів

освітньої  субвенції,  що  утворився  на  початок  бюджетного  періоду

направити  на  забезпечення  належних  санітарно-гігєнічних  умов  у

приміщеннях закладів загальної середньої освіти на суму 292 902грн.
- по ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму

1 244 337грн. Субвенцію з місцевого бюджету направити на здійснення

заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  по  проектам:

«Реконструкція  вуличного  освітлення  вул..  Шаповаленка,

пров.Інгульський  (від  ТЛ-30)  в  с.Калинівка  Вітовського  району

Миколаївської  області»  276 148  грн;  Реконструкція  вуличного

освітлення вул. Миру, вул. Панищівська,  пров. Карпа Островерха (від

ТП-922)  в  с.Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області»

408 017  грн;  «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.  паничівська,

вул.Гоголя  (від  ТП-936)  в  с.Калинівка  Вітовського  району

Миколаївської області» 560 172 грн.

                                                    ВИСТУПИЛИ:
 Член  комісії:   Лупол  О.М.,  який  вніс  пропозицію  комісії  підтримати
запропоновані   зміни до бюджету і затвердити їх. 



                                                       ВИРІШИЛИ:
 1. Внести змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019рік.

1. Збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету на

загальну суму 2 840 347  грн . З них:
- по КБКД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення

якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  "Нова

українська  школа"  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного

бюджету» на суму 192 636 грн;
-  по  КБКД  41051100  «Субвенція  з  місцевого  бюджету  за  рахунок

залишку  коштів  освітньої  субвенції,  що  утворився  на  початок

бюджетного періоду» на суму 292 902 грн. 
-  по КБКД 41053900 «Інші субвенції  з  місцевого бюджету» на суму

2 354 809 грн
2. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету на

загальну суму 608 670 грн. З них:
-   по  ТПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (  в  т.ч.  школою-  дитячим

садком,  інтернатом  при  школі),спеціалізованими  школами,  ліцеями,

гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на

суму  13 711  грн.  Субвенцію з  місцевого  бюджету  на  забезпечення

якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  "Нова

українська  школа"  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного

бюджету направити на збільшення обсягу видатків на відрядження для

підвищення кваліфікації (видатки споживання).
- по ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 594 959

грн.  Субвенцію  з  місцевого  бюджету  направити  на  реалізацію

мікропроектів місцевого розвитку на 2019 рік по проектам: «Поточний

ремонт  зупиночного  комплексу  по  вул.  Миру,4  в  с.Горохівка

Вітовського  району  Миколаївської  області»  на  суму  108 055  грн;

«Поточний  ремонт  з  облаштування  зупиночних  майданчиків

тротуарною плиткою за адресами: вул.Баклана, 83-85, вул.Свободи, 87-

89,  вул.Свободи,  109-111  в  с.Калинівка  Вітовського  району



Миколаївської  області»  на суму 162 739 грн.  Субвенцію з  місцевого

бюджету  направити  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-

економічного розвитку по проектам : «Поточний ремонт зупиночного

комплексу по вул.Свободи ріг вул. Садова в с.Калинівка Вітовського

району  Миколаївської  області»  на  суму  108 055  грн;   «Поточний

ремонт  зупиночного  комплексу  по  вул.  Баклана,  1  в  с.Калинівка

Вітовського  району  Миколаївської  області»  на  суму  108 055  грн;

«Поточний  ремонт  зупиночного  комплексу  по  вул.  Баклана,  53  в

с.Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області»  на  суму

108 055 грн. 
3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету

на загальну суму 2 231 677 грн. З них:
-   по  ТПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (  в  т.ч.  школою-  дитячим

садком,  інтернатом  при  школі),спеціалізованими  школами,  ліцеями,

гімназіями, колегіумами» на суму 987 340грн.  З них по КЕКВ 3110

«Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового

користування»  збільшити  на  суму  178 925  грн. Субвенцію  з

місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної

загальної  середньої  освіти  "Нова  українська  школа"  за  рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету направити на збільшення

обсягу видатків на закупівлю сучасних меблів на суму 112 885 грн та

на закупівлю дидактичних матеріалів на суму 66 040 грн.  По КЕКВ

3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» збільшити на суму 808

415  грн.  Субвенцію  з  місцевого  бюджету  направити  на  здійснення

заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  по  проектам  :

«Капітальний ремонт підсобних приміщень Калинівської ЗОШ I – III

ступенів  по  вул.  Соборній,  15,  в  с.Калинівка  Вітовського  району

Миколаївської  області»  245 612  грн;  «Капітальний  ремонт  підлоги

спортивної зали Калинівської ЗОШ I – III ступенів по вул. Соборній,

15, в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області» 269 901



грн.  Субвенцію  з  місцевого  бюджету  за  рахунок  залишку  коштів

освітньої  субвенції,  що  утворився  на  початок  бюджетного  періоду

направити  на  забезпечення  належних  санітарно-гігєнічних  умов  у

приміщеннях закладів загальної середньої освіти на суму 292 902грн.
- по ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму

1 244 337грн. Субвенцію з місцевого бюджету направити на здійснення

заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  по  проектам:

«Реконструкція  вуличного  освітлення  вул..  Шаповаленка,

пров.Інгульський  (від  ТЛ-30)  в  с.Калинівка  Вітовського  району

Миколаївської  області»  276 148  грн;  Реконструкція  вуличного

освітлення вул. Миру, вул. Панищівська,  пров. Карпа Островерха (від

ТП-922)  в  с.Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області»

408 017  грн;  «Реконструкція  вуличного  освітлення  вул.  паничівська,

вул.Гоголя  (від  ТП-936)  в  с.Калинівка  Вітовського  району

Миколаївської області» 560 172 грн.
4.  Винести на затвердження  зміни до бюджету на  2019 рік  на  наступну сесію Воскресенської

селищної ради .

Голова комісії:                                                              Трофіменко Н.І.

                        Секретар:                                                                        Мельник Л.Є.


