
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
          ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 від 20.  06  .2019року №1                                ХХХІУ 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  начальника  відділу  ЖКГ,  інвестицій  та  соціально-
економічного  розвитку,клопотання  ВОКМС,  враховуючи  висновок
департаменту  фінансів  Миколаївської  обласної  державної  адміністрації  по
результатам  проведення  перевірки  рішення  Воскресенської  селищної  ради
Вітовського району від 25.05.2019 № 022-29/1487,листа управління державної
казначейської  служби  України  у  Вітовському  районі  Миколаївської
області,розпорядження № 365-р від 5.05.2019, висновку засідання постійної
комісії  селищної  ради  з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної
діяльності,  планування,бюджету,фінансів,  економічної  реформи
підприємства, приватизації та власності, рішення Миколаївської облради №22
від 16травня 2019 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської
області  на  2019  рік»,  листа  №2153/03-01/01-01.16  від  06.05.2019  «Про
субвенції на Нову українську школу», 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 частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 5638647гривень(додаток №1) у т.ч.:
         -  по КБКД  41033200 «Субвенція  з  державного бюджету місцевим
бюджетам  на  формування  інфраструктури  об'єднаних  територіальних
громад» на суму 2628300гривень.
          -  по КБКД  41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих територій» на суму 170000гривень.  



          -  по КБКД  41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів  освітньої  субвенції,  що утворився  на  початок  бюджетного
періоду» на суму 292902гривні.  
          - 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
192636гривень.  
          - по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму
2354809гривень.    
                    3.З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг
доходів на 2019 рік  у сумі 68 566 997гривень у тому числі по загальному
фонду селищного бюджету у сумі 67 559 147гривень та спеціальному фонду в
сумі 1 007 850гривень (додаток №1).
                    4.Збільшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 822 097,59гривень (додаток №3-а) у т.ч.:
         - по КПКВКМБ 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів"
на суму 792 867,59гривень.
          - по КПКВКМБ 0119800 "Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів" на
суму 16 888гривень.
          - по КПКВКМБ 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти" на суму 3 200гривень.
          - по КПКВКМБ 0611162  "Інші програми та заходи у сфері освіти"  на
суму 9 142гривень.
                   5.Зменшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 568 742,59гривень (додаток №3-а) у т.ч.:
         - по КПКВКМБ  0119770 "Інші субвенції з місцевого бюджету" на суму
21 010,59гривень.
        -  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 547 732гривень.
                   6. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного
бюджету на загальну суму 5 714 492гривень додаток №3-а) у т.ч.:
         - 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 43 620гривень.
         - по КПКВКМБ 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів"
на суму 1 382 596гривень.
         - по КПКВКМБ 0117362 "Виконання інвестиційних проектів в рамках
формування  інфраструктури  об'єднаних  територіальних  громад»  на  суму
2 783 799гривень.



           - по КПКВКМБ 0117363"Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій» на суму 158 000гривень.
        -  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 1 334 477гривень.
           - по КПКВКМБ 0617363"Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій» на суму 12 000гривень.
                7. Затвердити уточнені обсяги видатків селищного бюджету на
2019рік у розрізі програмної класифікацією видатків та кредитування у сумі
75 262  653гривень,  у  тому  числі  по  загальному  фонду  в  сумі
64 466 925гривень та спеціальному фонду  - в сумі 10 795 728гривень в т.ч.
бюджет розвитку 9 847 878гривень (додаток №3).
                8. Затвердити уточненні показники міжбюджетних трансфертів
Воскресенської  селищної  ради  на  2019рік  в  сумі  10 389 242,41гривень
(додаток №5,№5а).
                 9. Затвердити  в складі видатків селищного бюджету уточнений
розподіл  витрат  місцевого  бюджету  на  реалізацію  місцевих/регіональних
програм  на  загальну  суму  6 066  024гривень,  у  тому  числі  обсяг  видатків
загального фонду бюджету – у сумі 4 456 440гривень та спеціальному фонду
– в сумі 1 609 584гривень (додаток №7).
                  10. Затвердити загальний фонд селищного бюджету з профіцитом в
сумі  -3 092 222грн., напрямом використання якого визначити  (додаток №2):
          - залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку селищного
бюджету станом на 01.01.2019року (БКФБ 208100) в сумі 6 673 750 в т.ч:
            3 846 799гривень (вільний залишок бюджетних коштів (котловий);
            2 653 414гривень (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);
            3 537гривень (залишок коштів додаткової дотації);
             -  кошти, що передаються із  загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400)  у сумі – 9 765 972
гривень в т.ч.:
             -1 330 966гривень (вільний залишок бюджетних коштів) ;
             -2 317 200гривень (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);



            -644 000гривень (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій (КБКД 41034500);
             -2 628 300гривень (субвенція  з  державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад
(КБКД 41033200);
              -443 829гривень (перерозподіл видатків);
              -178 925гривень (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);
               -292 902гривень (субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів  освітньої  субвенції,  що  утворився  на  початок  бюджетного  періоду
(КБКД 41051100);
              - 1 759 850гривень (інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД
41053900).
            11. Затвердити спеціальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі 9 787 878гривень, джерелом покриття якого визначити (додаток  №2):
     - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до  бюджету
розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400) у сумі 9 765 972гривень  в т.ч:
            1 330 966гривень (вільний залишок бюджетних коштів);
             2 317 200гривень (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);
            644 000гривень (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій (КБКД 41034500);
            2 628 300гривень  (субвенція  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад
(КБКД 41033200);
             443 829гривень (перерозподіл видатків);
             178 925гривень (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);
               292 902гривень (субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів  освітньої  субвенції,  що  утворився  на  початок  бюджетного  періоду
(КБКД 41051100);
              1 759 850гривень (інші субвенції  з  місцевого бюджету (КБКД
41053900).

        -  залучення  залишку  коштів  спеціального  фонду  станом  на
01.01.2018року (КБФБ 208100) у сумі 21 906гривень.



               12. Додатки №1,2,3,3-а,5,5-а,7 до цього рішення є його невід’ємною
частиною.
               13. 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


