
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
          ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 від    22.02.2019  року №  22                                  ХХХ сесії селищної ради
 смт. Воскресенське                                                    восьмого скликання

Про внесення змін до бюджету  
Воскресенської селищної 
ради на 2019рік.
        
                       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  04.12.2019  ,  подання  головного  бухгалтера,
клопотання  начальника  відділу  ЖКГ,  листа  КП  ВРМЦПМСД  Вітовської
районної  ради  від  12.02.2019,листа  департаменту  фінансів  Миколаївської
облдержадміністрації  «Про надання  повідомлення» від  15.02.2019 № 06.2-
09/1/989, заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу фінансів
щодо необхідності внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради
на 2019 рік, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А :
                     1. Взяти до відома інформацію щодо необхідності внесення змін
до селищного бюджету на 2019 рік.
                    2.Збільшити доходну частини загального фонду селищного
бюджету  по  КБКД 41034500  «Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих територій» на  суму  474 000гривень (додаток №1).
                    3. З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг
доходів на 2019 рік  у сумі 62 868 350гривень у тому числі по загальному
фонду селищного бюджету у сумі 61 920 500гривень та спеціальному фонду
в сумі 947 850гривень (додаток №1).
                    4. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 751 760гривень (додаток №2) у т.ч.:
         - по КПКВКМБ  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" на
суму 52 782гривень.
         - по КПКВКМБ 0113191 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів
війни та праці" на суму 2 500гривень.
         - по КПКВКМБ 0113192 "Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і  осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість" на суму 1 000гривень.
         - по КПКВКМБ 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів"
на суму 5 699гривень.
          - по КПКВКМБ 0119770«Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму
103 250гривень.
           - по КПКВКМБ 0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві),  селищах,селах,об"єднаних територіальних громадах"
на суму 30 000гривень.
           -  по  КПКВКМБ 0611010 "Надання  дошкільної  освіти" на  суму
44 542гривень.
           -  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 311 721гривень.
           - по КПКВКМБ 0611162 "Інші програми та заходи у сфері освіти" на
суму 4 000гривень.
           - по КПКВКМБ 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" на суму
5 859гривень.
           - по КПКВКМБ 0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури,  клубів,  центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів"  на  суму
190 407гривень. 
                 5. Зменшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету по КПКВКМБ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад" на
суму 8 000гривень(додаток №2).
                 6. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного
бюджету на загальну суму 3 073 050гривень (додаток №2) у т.ч.:
         - по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
на суму 92 138гривень. 
         - по КПКВКМБ  0117350 "Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної  документації) на суму 240 458гривень. 
         - по КПКВКМБ  0117363 "Виконання інвестиційних  проектів в рамках
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій"на суму 593 560гривень.
         - по КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій» на суму 3 240гривень.
         -  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 2 091 514гривень.
           - по КПКВКМБ 0617363"Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій" на суму 52 140гривень.
                7. Затвердити уточнені обсяги видатків селищного бюджету на
2019рік у розрізі програмної класифікацією видатків та кредитування у сумі
66 211 160гривень,  у  тому  числі  по  загальному  фонду  в  сумі
62 190 260гривень та спеціальному фонду  - в сумі 4 020 900гривень в т.ч.
бюджет розвитку 3 073 050гривень (додаток №3).
                8. Затвердити уточненні показники міжбюджетних трансфертів
Воскресенської селищної ради на 2019 рік в сумі 13 033 690гривень(додаток
№4).
                9. Затвердити  в складі видатків селищного бюджету уточнений
розподіл  витрат  місцевого  бюджету  на  реалізацію  місцевих/регіональних
програм  на  загальну  суму  3 053 271гривень,  у  тому  числі  обсяг  видатків
загального фонду бюджету – у сумі 2 715 875гривень та спеціальному фонду
– в сумі 337 396гривень (додаток №5).
                 10. Затвердити  уточненні ліміти споживання енергоносіїв у
натуральних показникам  для кожної бюджетної установи (додаток №6).
                  11. Затвердити загальний фонд селищного бюджету з дефіцітом в
сумі   269  760гривень,  напрямом використання  якого  визначити   (додаток
№7):
          - залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку селищного
бюджету станом на 01.01.2018року (БКФБ 208100) в сумі 3 342 810гривень
в т.ч:
            848 596гривень (вільний залишок бюджетних коштів (котловий);
            2 324 214гривень (залишок коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам);
            170 000гривень  (залишок коштів субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку територій);
             -  кошти, що передаються із  загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400)  у сумі – 3 073 050
гривень в т.ч.:
             -352 536гривень (вільний залишок бюджетних коштів) ;
             -2 076 514гривень (залишок коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам);
            -170 000гривень (залишок коштів субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку територій);
            -474 000гривень  (субвенція  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих територій (КБКД 41034500).



            12. Затвердити спеціальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі 3 073 050гривень, джерелом покриття якого визначити (додаток  №7):
     - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до  бюджету
розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400) у сумі 3 073 050гривень  в т.ч:
             352 536гривень (вільний залишок бюджетних коштів) ;
             2 076 514гривень (залишок коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам);
            170 000гривень  (залишок коштів субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку територій);
            474 000гривень (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій (КБКД 41034500).
             13. Додатки №1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
             14. 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




