
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
          ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 від    21.02.2020  року №  2                                      ХLІІ  сесії селищної ради
 смт. Воскресенське                                                    восьмого скликання

Про внесення змін до бюджету  
Воскресенської селищної 
ради на 2020рік.
        
                       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  відділу  ОКМС,  подання  начальника  відділу
ЖКГ інвестицій, соціально-економічного розвитку, подання ЖКП «Калина»,
листа  КП  «Вітовський  РМЦПМСД»,  листа  ГО  «Вітовська  МО  ВФСТ»
Колос»,  враховуючи  висновок  департаменту  фінансів  Миколаївської
обласної  державної  адміністрації  по  результатам  проведення  перевірки
рішення   від  06.02.2020  №2,   заслухавши  і  обговоривши  інформацію
начальника відділу фінансів щодо необхідності  внесення змін до бюджету
Воскресенської селищної ради на 2020 рік, селищна рада  
В И Р І Ш И Л А :
                     1. Взяти до відома інформацію щодо необхідності внесення змін
до селищного бюджету на 2020 рік.
                    2. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 2 592 354гривень (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 341 365гривень.
      - по КПКВКМБ  0113191 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів
війни та праці" на суму 6 250гривень.
      - по КПКВКМБ  0113192 "Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і  осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість" на суму 3 000гривень.
      -  по КПКВКМБ   0113242"Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення" на суму 47 650гривень.



              - по КПКВКМБ 0116013"Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства"  на суму 67 270гривень.
              -   по КПКВКМБ   0116030"Організація благоустрою населених
пунктів"  на суму 341 920гривень.
             - по КПКВКМБ  0117370"Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій"  на суму 262 383гривні.
            - по КПКВКМБ   0117680 "Членські внески до асоціацій органів
місцевого самоврядування"  на суму 9 000гривень.
            - по КПКВКМБ  0119420 "Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів медичної субвенції,  що утворився на початок бюджетного
періоду"  на суму 150 800гривень.
            -  по КПКВКМБ  0119770 "Інші субвенції з місцевого бюджету"  на
суму 692 510гривень.
             - по КПКВКМБ 0611010 "Надання дошкільної освіти" на суму 418
700гривень.
             - по КПКВКМБ   0611020 "Надання загальної  середньої освіти
закладами  загальної  середньої  освіти  (  у  тому  числі  з  дошкільними
підрозділами (відділеннями, групами))"   на суму 236 105гривень.
              - по КПКВКМБ  0611100 "Надання спеціальної освіти мистецькими
школами"   на суму 1 021гривня.
               - по КПКВКМБ   0611150 "Методичне забезпечення діяльності
закладів освіти"   на суму 415гривень.
                - по КПКВКМБ  0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти"   на суму 7 960гривень.
                - по КПКВКМБ  0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек"  на
суму 3 980 гривень.
               - по КПКВКМБ   0614060 "Забезпечення діяльності палаців і
будинків  культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів"   на
суму  2 025гривень.
                    3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного
бюджету на загальну суму 1 413 565гривень (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 48 600гривень.
              - по КПКВКМБ 0116013"Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства"  на суму 36 160гривень.
              -   по КПКВКМБ   0116030"Організація благоустрою населених
пунктів"  на суму 51 883гривні.
             - по КПКВКМБ  0117370"Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій"  на суму 164 508гривень.
             - по КПКВКМБ 0611010 "Надання дошкільної освіти" на суму 245
228гривень.



             - по КПКВКМБ   0611020 "Надання загальної  середньої освіти
закладами  загальної  середньої  освіти  (  у  тому  числі  з  дошкільними
підрозділами (відділеннями, групами))"   на суму 789 806гривень.
              - по КПКВКМБ  0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти"   на суму 48 900гривень.
               - по КПКВКМБ  0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек"  на
суму 10 200 гривень.
               - по КПКВКМБ   0614060 "Забезпечення діяльності палаців і
будинків  культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів"   на
суму  18 280гривень.
                   4. Затвердити уточнені обсяги видатків селищного бюджету на
2020рік у розрізі програмної класифікацією видатків та кредитування у сумі
65 020  591гривня,  у  тому  числі  по  загальному  фонду  в  сумі
61 826 326гривень та спеціальному фонду  - в сумі 3 194 265гривень в т.ч.
бюджет розвитку 2 367 435гривень (додаток №3).
                  5. Затвердити  в складі видатків селищного бюджету уточнений
розподіл  витрат  місцевого  бюджету  на  реалізацію  місцевих/регіональних
програм  на  загальну  суму  5 586  858гривень,  у  тому  числі  обсяг  видатків
загального фонду бюджету – у сумі 4 331 837гривень та спеціальному фонду
– в сумі 1 255 021гривень (додаток №7).
                  6. Затвердити загальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі  2 592 354гривень, напрямом використання якого визначити  (додаток
№2):
          - залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку селищного
бюджету станом на 01.01.2020року (БКФБ 208100) в сумі 4 959 789гривень
(вільний залишок бюджетних коштів (котловий);
          - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до  бюджету
розвитку (спеціального фонду) (КБФБ 208400)  у сумі – 2 367 435
гривень (вільний залишок бюджетних коштів).
               7. Затвердити спеціальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі 2 367 435гривень, джерелом покриття якого визначити (додаток  №2):
     - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до  бюджету
розвитку  (спеціального  фонду)  (КБФБ  208400)  у  сумі  2 367  435гривень
(вільний залишок бюджетних коштів).
               8. Додатки №2,3,3-а,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною
частиною.
               9. Згідно висновку  перевірки рішення від 06.02.2020 №2 внести
зміни   в  пункт  6  тексту  рішення  в  наступній  редакції:  «Затвердити
фінансування  за  загальним  фондом,  згідно  з  додатком  2  до  рішення,
складовим якого визначено: 
- залучення вільного залишку в сумі 953 870гривень;
- передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального
фонду) в сумі -953 870гривень.»



              10. Згідно висновку  перевірки рішення від 06.02.2020 №2 затвердити
додаток  6  до  рішення  у  новій  редакції  (в  редакції  наказу  Міністерства
фінансів України від 07.08.2019 №336).
             11. 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                                                                    ОЛЕКСАНДР ШАПОВАЛОВ


