ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 30.08.2019року №1
смт. Воскресенське

ХХХУІ сесії селищної ради
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, клопотання
директора Воскресенського ККП, клопотання КП «Вітовський районний
медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», враховуючи
висновок департаменту фінансів Миколаївської обласної державної
адміністрації по результатам проведення перевірки рішення Воскресенської
селищної ради Вітовського району від 09.08.2019 № 022-29/2199,
розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації
№394-р від 14.08.2019 «Про внесення змін до обсягів міжбюджетних
трансфертів у 2019 році», листа департаменту фінансів Миколаївської
обласної державної адміністрації № 3673/03-01/01-0116 від 28.08.19 «Про
надання витягів» та № 041-24/2337 від 02.09.2019 «Для врахування в роботі»,
розпорядження голови облдержадміністрації від 16.08.2019 №398-р «Про
внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 09 липня
2019 року №270-р «Про затвердження переліку об’єктів по ремонту
комунальних доріг Миколаївської області на 2019 рік та розподілу субвенції
з державного бюджету», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10
липня 2019р. №500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій, заслухавши і
обговоривши інформацію головного бухгалтера щодо необхідності внесення
змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2019 рік, селищна рада
ВИРІШИЛА:

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 248900гривень (додаток №1) у т.ч.:
- по КБКД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій» на суму 150800гривень.
- по КБКД 41054300 «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету» на суму 98100гривень.
3.Збільшити доходну частину спеціального фонду селищного
бюджету по КБКД 41052600 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове
забезпечення
будівництва,
реконструкції,
ремонту
і
утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету» на суму 199890гривень (додаток №1).
4.З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг
доходів на 2019 рік у сумі 70 627 316гривень у тому числі по загальному
фонду селищного бюджету у сумі 68 747 069гривень та спеціальному фонду
в сумі 1 880 247гривень (додаток №1).
5.Збільшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 527 723гривень (додаток №3-а) у т.ч.:
- по КПКВКМБ 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів"
на суму 12 287гривень.
- по КПКВКМБ 0116071 "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)" на суму 46 817гривень.
- по КПКВКМБ 0119770 "Інші субвенції з місцевого бюджету" на
суму 94 297гривень.
- по КПКВКМБ 0119770 "Інші субвенції з місцевого бюджету"
( субвенція з бюджету Воскресенської селищної ради Вітовського району
обласному бюджету для співфінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти "Нова українська школа"
на придбання музичних
інструментів, комп"ютерного обладнання, відповідного мультимедійного
контенту для закладів загальної середньої освіти) на суму 6 888гривень.
- 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 340 398гривень.
- по КПКВКМБ 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти" на суму 15 000гривень.
- по КПКВКМБ 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" на суму
1 000гривень.

- по КПКВКМБ 0614060"Забезпечення діяльності палаців і
будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" на
суму 11 036гривень.
6.Зменшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 378 699гривень (додаток №3-а) у т.ч.:
- по КПКВКМБ 0119770 "Інші субвенції з місцевого бюджету" на
суму 6 888гривень.
- 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
341 811гривень.
7. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного
бюджету на загальну суму 451 246гривень додаток №3-а) у т.ч.:
- по КПКВКМБ 0117350 "Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації" на суму 92 700гривень.
- по КПКВКМБ 0117370 "Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій" на суму 4 616гривень.
- по КПКВКМБ 0117462 "Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного
бюджету» на суму 199 890гривень.
- по КПКВКМБ 0617325 "Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури та спорту" на суму 3 240гривень.
- по КПКВКМБ 0617363"Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих
територій» на суму 150 800гривень.
8. Затвердити уточнені обсяги видатків селищного бюджету на
2019рік у розрізі програмної класифікацією видатків та кредитування у сумі
78 204 739гривень, у тому числі по загальному фонду в сумі
64 581 249гривень та спеціальному фонду - в сумі 13 623 490гривень в т.ч.
бюджет розвитку 11 721 337гривень (додаток №3).
9. Затвердити уточненні показники міжбюджетних трансфертів
Воскресенської селищної ради на 2019рік в сумі 10 492 828,41гривень
(додаток №5).
10. Затвердити в складі видатків селищного бюджету розподіл
коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році в сумі 2 773 359гривень
(додаток №6).
11. Затвердити в складі видатків селищного бюджету уточнений
розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних
програм на загальну суму 6 523 610,41гривень, у тому числі обсяг видатків
загального фонду бюджету – у сумі 4 625 406,41гривень та спеціальному
фонду – в сумі 1 898 204гривень (додаток №7).
12. Затвердити загальний фонд селищного бюджету з профіцитом в
сумі -4 165 820грн., напрямом використання якого визначити (додаток №2):

- залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку селищного
бюджету станом на 01.01.2019року (БКФБ 208100) в сумі 7 462 817 в т.ч:
3 937 108гривень (вільний залишок бюджетних коштів (котловий);
3 196 397гривень (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);
155 775гривень (залишок стабілізаційної дотації);
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400) у сумі – 11 628 637
гривень в т.ч.:
-1 408 554гривень (вільний залишок бюджетних коштів) ;
-2 801 403гривень (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);
-794 800гривень (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);
-654 881гривень (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);
- 2 698 872гривень (інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД
41053900).
11. Затвердити спеціальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі 11 743 243гривень, джерелом покриття якого визначити (додаток №2):
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400) у сумі 11 628 637гривень в
т.ч:
1 408 554гривень (вільний залишок бюджетних коштів);
2 801 403гривень (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);
794 800гривень (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);
654 881гривень (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);
2 698 872гривень (інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД
41053900);
- залучення залишку коштів спеціального фонду станом на
01.01.2018року (КБФБ 208100) у сумі 114 606гривень.
12. Додатки №1,2,3,3-а,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною
частиною.
13. Згідно висновку перевірки рішення від 25.07.2019 №2 внести
зміни в пункт 3 тексту рішення за КБКД 50110000 вилучивши слова
«Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету».
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

