
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
          ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 від 15.  11  .2019року №  3                                ХХХУІІІ 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,  клопотання  КП
«Вітовський  районний  медичний  центр  первинної  медико-санітарної
допомоги», розпорядження Миколаївської облдержадміністрації №494-р від
01.11.2019,  враховуючи  висновок  департаменту  фінансів  Миколаївської
обласної  державної  адміністрації  по  результатам  проведення  перевірки
рішення Воскресенської селищної ради Вітовського району від 18.10.2019 №
022-29/2765,  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 2 095 339гривень (додаток №1) у т.ч.:
          - по КБКД 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» на суму 20 202гривні.
          -  по  КБКД  11010400  «Податок  на  доходи  фізичних  осіб,  що
сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж
заробітна плата» на суму 53 941гривня.
          - по КБКД 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується
фізичними  особами  за  результатами  річного  декларування»  на  суму  21
649гривень.



          - по КБКД 13030100 «Рентна плата за користування надрами для
видобування  корисних  копалин  загальнодержавного  значення»  на  суму  3
400гривень.
          -  по  КБКД 18010100 «Податок  на  нерухоме майно,відмінне від
земельної  ділянки,  сплачений  юридичними  особами,  які  є  власниками
об’єктів житлової нерухомості» на суму 3 700гривень.
          -  по КБКД 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної  ділянки,сплачений  юридичними  особами,  які  є  власниками
об’єктів нежитлової нерухомості» на суму 92 524гривні.
          - по КБКД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму
124 528гривень.
          - по КБКД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» на суму 237
485гривень.
          - по КБКД 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» на суму
18 000гривень.
          - по КБКД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» на суму 70
692гривні.
          - по КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 657
900гривень.
          - по КБКД 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на суму
2 706гривень.
          - по КБКД 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на суму 13 222гривні.
          -  по КБКД 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів
на спадщину і дарування» на суму 14 306гривень.
          - по КБКД 24060300 «Інші надходження» на суму 2 700гривень.
          - по КБКД 24062200 «Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної власності,які не надані у користування та
не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не
за  цільовим  призначенням,зняття  ґрунтового  покриву  (родючого  шару
ґрунту)  без  спеціального  дозволу;  відшкодування  збитків  за  погіршення
якості  ґрунтового  покриву  тощо  та  за  неодержання  доходів  у  зв’язку  з
тимчасовим невикористанням земельних ділянок» на суму 24 800гривень.
          - по КБКД 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні,
будівельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла та  приміщень для розвитку
сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,  та
забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  осіб з  їх  числа за  рахунок відповідної  субвенції  з  державного
бюджету» на суму 733 584гривні.
                    3.Зменшити доходну частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 1 361 755гривень (додаток №1) у т.ч.:
          - по КБКД 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності» на суму 9 530гривень.



          -  по КБКД 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів
нежитлової нерухомості» на суму 9 825гривень.
          - по КБКД 18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб» на
суму 37 000гривень.
          -  по  КБКД 18050500  «Єдиний  податок  з  сільськогосподарських
товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва
за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків»
на суму 1 300 000гривень.
          - по КБКД 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних  підприємств  та  їх  об’єднань,  що  вилучається  до  відповідного
місцевого бюджету» на суму 5 400гривень.
                    4.З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг
доходів на 2019 рік  у сумі 71 584 209гривень у тому числі по загальному
фонду селищного бюджету у сумі 69 703 962гривні та спеціальному фонду в
сумі 1 880 247гривень (додаток №1).
                    5.Збільшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 1 249 784 гривень (додаток №3-а) у т.ч.:
            - 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 14
136гривень.
           - по КПКВКМБ 0113112 "Заходи державної політики з питань дітей та
їх соціального захисту» на суму 6 560гривень.
           - по КПКВКМБ  0116030 "Організація благоустрою населених пунктів"
на суму 48 345гривень.
            - по КПКВКМБ  0117370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій" на суму 46 855гривень.
             -  по  КПКВКМБ 0119270"Субвенція  з  місцевого  бюджету  на
проектні,будівельно  ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для
розвитку сімейних та інших форм виховання,  наближених до сімейних, та
забезпечення   житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, осіб з їх числа, за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету" на суму 733 584гривні.
             - по КПКВКМБ 0119770 "Інші субвенції з місцевого бюджету" на
суму 104 658гривень.
           - по КПКВКМБ  0611010 "Надання дошкільної освіти"на суму 96
492гривні.
            -  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 197 883гривні.
                - по КПКВКМБ  0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти" на суму 960гривень.



                - по КПКВКМБ 0614060"Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури,  клубів,  центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів"  на  суму
311гривень.
                   6.Зменшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму  471 048гривень (додаток №3-а) у т.ч.:
                - 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 389
069гривень.
              -  по  КПКВКМБ   0117310  "Будівництво  об’єктів  житлово-
комунального господарства" на суму  8 837гривень.
              - 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 73 142гривні.
                   7. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного
бюджету на загальну суму 71 943гривні додаток №3-а) у т.ч.:
         - по КПКВКМБ 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів"
на суму 6 929гривень.
             - 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 57 240гривень.
         - по КПКВКМБ 0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури,  клубів,  центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів"на  суму  7
774гривні.
                8. Затвердити уточнені обсяги видатків селищного бюджету на
2019рік у розрізі програмної класифікацією видатків та кредитування у сумі
79 396  343гривні,  у  тому  числі  по  загальному  фонду  в  сумі
65 129 998гривень та спеціальному фонду  - в сумі 14 266 345гривень в т.ч.
бюджет розвитку 12 364 192гривні (додаток №3).
                9. Затвердити уточненні показники міжбюджетних трансфертів
Воскресенської  селищної  ради  на  2019рік  в  сумі  10 707  918,41гривень
(додаток №5).
               10. Затвердити  в складі видатків селищного бюджету розподіл
коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році в сумі 2 907 445гривень
(додаток №6).
               11. Затвердити  в складі видатків селищного бюджету уточнений
розподіл  витрат  місцевого  бюджету  на  реалізацію  місцевих/регіональних
програм на загальну суму  7 485 061,41гривня, у тому числі обсяг видатків
загального  фонду  бюджету  –  у  сумі  4 968  255,41гривень  та  спеціальному
фонду – в сумі 2 516 806гривень (додаток №7).
                12. Затвердити загальний фонд селищного бюджету з профіцитом в
сумі  -4 573 964грн., напрямом використання якого визначити  (додаток №2):



          - залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку селищного
бюджету станом на 01.01.2019року (БКФБ 208100) в сумі 7 697 528 в т.ч:
            3 944 637гривень (вільний залишок бюджетних коштів (котловий);
            3 313 492гривні (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);
            110 087гривень (залишок коштів медичної субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам);
             -  кошти, що передаються із  загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400)  у сумі – 12 271 492
гривні в т.ч.:
             -1 408 554гривень (вільний залишок бюджетних коштів) ;
             -2 801 403гривні (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);
              -976 327гривень (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 902гривні (субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів  освітньої  субвенції,  що утворився  на  початок  бюджетного  періоду
(КБКД 41051100);
              - 2 698 872гривні (інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД
41053900);
              - 21 200гривень (податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими  агентами,  із  доходів  платника  податку  інших  ніж  заробітна
плата КБКД 11010400);
              - 60 000гривень (податок на доходи фізичних осіб,що сплачується
фізичними особами за результатами річного декларування КБКД 11010500);
              - 27 959гривень (КБКД 18010400);



              -114 150гривень (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки,сплачений  юридичними  особами,  які  є  власниками  об’єктів
нежитлової нерухомості КБКД 18010700);
              - 98 100гривень (субвенції з місцевого бюджету на реалізацію
заходів,  спрямованих  на  підвищення  якості  освіти  за  рахунок  відповідної
субвенції з державного бюджету (КБКД 41054300).
            13. Затвердити спеціальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі 12 386 098гривень, джерелом покриття якого визначити (додаток  №2):
     - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до  бюджету
розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400) у сумі 12 271 492гривні  в т.ч:
            1 408 554гривні (вільний залишок бюджетних коштів);
             2 801 403гривні (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);
             976 327гривень (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 902гривні (субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів  освітньої  субвенції,  що утворився  на  початок  бюджетного  періоду
(КБКД 41051100);
              2 698 872гривні  (інші субвенції  з  місцевого бюджету (КБКД
41053900);
              21 200гривень (податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими  агентами,  із  доходів  платника  податку  інших  ніж  заробітна
плата КБКД 11010400);
              60 000гривень (податок на доходи фізичних осіб,що сплачується
фізичними особами за результатами річного декларування КБКД 11010500);
              27 959гривень (КБКД 18010400);
              114 150гривень (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки,сплачений  юридичними  особами,  які  є  власниками  об’єктів
нежитлової нерухомості КБКД 18010700);
              98 100гривень (субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів,
спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету (КБКД 41054300).



        -  залучення  залишку  коштів  спеціального  фонду  станом  на
01.01.2018року (КБФБ 208100) у сумі 114 606гривень.
               14. Додатки №1,2,3,3-а,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною
частиною.
               15. 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


