
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
          ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                        Р І Ш Е Н Н Я

 від     29 травня 2020  року №   4                                  ХLІІІ  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»,висновків  засідання  постійної  комісії
селищної  ради  з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,
планування,  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,
приватизації  та  власності,  враховуючи  висновок  департаменту  фінансів
Миколаївської обласної державної адміністрації по результатам проведення
перевірки  рішення   від  21.02.2020  №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 доходну частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму  1 979 508гривень (додаток №1) в 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 15 700гривень.
      -  по КБКД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 
плата» на суму 78 700гривень.
      -  по КБКД 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності» на суму 6 560гривень.



            -  по КБКД 13030100 «Рентна плата за користування надрами для
видобування  корисних  копалин  загальнодержавного  значення»  на  суму  1
360гривень.
           -  по КБКД 14021900 «Пальне» на суму 16 600гривень.
           -  по КБКД 14031900 «Пальне» на суму 47 220гривень.
           -  по КБКД 14040000 «Акцизний податок з реалізації  суб'єктами
господарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних  товарів»  на  суму  26
900гривень.
           -  по КБКД 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними особами,  які є власниками об’єктів
житлової нерухомості» на суму 2 126гривень.
           -  по КБКД 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної  ділянки,  сплачений  юридичними  особами,  які  є  власниками
об'єктів нежитлової нерухомості» на суму 32 700гривень.
           -  по КБКД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб  » на суму
20 600гривень.
          -  по КБКД 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб » на суму
1 870гривень.
         -  по КБКД 18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб » на
суму 4 250гривень.
         -  по КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 177
542гривень.
         -  по КБКД 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції » на суму
1 160гривень.
        -   по КБКД 21081500 «Адміністративні  штрафи та інші санкції  за
порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв
та тютюнових виробів » на суму 10 000гривень.
       -  по КБКД 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг »
на суму 1 260гривень.
        -   по  КБКД  22090400  «Державне  мито,  пов`язане  з  видачею  та
оформленням  закордонних  паспортів  (посвідок)  та  паспортів  громадян
України» на суму 920гривень.
        -  по КБКД 24060300 «Інші надходження» на суму 8 040гривень.
        -  по  КБКД 41033900 «Освітня  субвенція   з  державного  бюджету
місцевим бюджетам» на суму 1 526 000гривень.
             2.Зменшити доходну частину загального фонду селищного бюджету
на загальну суму  453 508гривень (додаток №1) в т.ч.:
        -  по КБКД 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
фізичними  особами  за  результатами  річного  декларування»  на  суму  26
560гривень.
           -  по КБКД 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості» на суму 1 630 гривень.
           -  по КБКД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб » на суму 167
520 гривень.



           -  по КБКД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» на суму 91
578гривень.
           -  по КБКД 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на суму 56
800гривень.
           -  по КБКД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб  » на суму 18
370гривень.
           -  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 86 410гривень.
           -  по КБКД 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на суму 1 880гривень.
           -  по  КБКД  22080400  «Надходження  від  орендної  плати  за
користування  цілісним  майновим  комплексом  та  іншим  майном,  що
перебуває в комунальній власності» на суму 2 760гривень.
                   4.З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг
доходів на 2020 рік  у  сумі  61 586 802гривні  у тому числі  по загальному
фонду селищного бюджету у сумі 60 759 972гривні  та спеціальному фонду в
сумі 826 830гривень (додаток №1).
                    5. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 2 380 127,86гривень (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 11 997гривень.
     -  по  КПКВКМБ   0113023"Забезпечення  побутовим вугіллям окремих
категорій громадян" на суму 2 910гривень.
     -  по  КПКВКМБ   0113031 "Надання  інших пільг  окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства" на суму 400гривень.
     - по КПКВКМБ  0113032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку на суму 5 565,76гривень.
     -  по  КПКВКМБ  0113035"Компенсаційні  виплати  за  пільговий проїзд
окремих  категорій  громадян  на  залізничному  транспорті"на  суму  2 886,16
гривень.
      - по КПКВКМБ 0113160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам,
які  надають  соціальні  послуги  громадянам  похилого  віку,  особам  з
інвалідністю,  дітям  з  інвалідністю,  хворим,  які  не  здатні  до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" на суму 51 099,01
гривень.
      - по КПКВКМБ  0113180 "Надання пільг населенню (крім ветеранів війни
і  праці,  військової  служби,  органів  внутрішніх  справ  та  громадян,  які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи)  на  оплату  житлово-
комунальних послуг"  на суму 10 600,93гривень.
      - по КПКВКМБ   0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення"на суму 11 157гривень.



      - по КПКВКМБ  0116020 "Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-
комунальні послуги" на суму 54 413гривень.
      -  по КПКВКМБ  0116071"Відшкодування різниці між розміром ціни
(тарифу)  на  житлово-комунальні  послуги,  що  затверджувалися  або
погоджувалися  рішенням  місцевого  органу  місцевого  самоврядування,  та
розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)" на
суму 244 429гривень.
        -  по КПКВКМБ  0119770 "Інші субвенції з місцевого бюджету"  на суму
228 587гривень.
        -  по КПКВКМБ  0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах,об"єднаних територіальних громадах"
на суму 4 518гривень.
        -  по КПКВКМБ  0611010 "Надання дошкільної освіти" на суму 25
266гривень.
       - по КПКВКМБ  0611020 "Надання загальної  середньої освіти закладами
загальної  середньої  освіти  (  у  тому  числі  з  дошкільними  підрозділами
(відділеннями, групами))"   на суму 1 706 174гривні.
       -  по КПКВКМБ  0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти" на суму 1 500гривень.
       -  по КПКВКМБ  0611162 "Інші програми  та заходи в сфері освіти" на
суму 13 532гривні.
       -  по КПКВКМБ  0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури,  клубів,  центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів"  на  суму  5
093гривні.
              6.  Зменшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 546 344,86гривень (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 179 920гривні.
        -   по КПКВКМБ  0116030"Організація благоустрою населених пунктів"
на суму 77 593гривні.
             - по КПКВКМБ  0117370"Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій"  на суму 130 962гривень.
             - по КПКВКМБ  0117680"Членські внески до асоціацій органів
місцевого самоврядування"  на суму 9 000гривень.
        -  по КПКВКМБ  0119770 "Інші субвенції з місцевого бюджету"  на суму
75 658,86гривень.
        -  по КПКВКМБ  0611010 "Надання дошкільної освіти" на суму 73
211гривень.
               7. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного
бюджету на загальну суму 2 591 792гривні (додаток №3-а) у т.ч.:



       - по КПКВКМБ  0611020 "Надання загальної  середньої освіти закладами
загальної  середньої  освіти  (  у  тому  числі  з  дошкільними  підрозділами
(відділеннями, групами))"   на суму 135 332гривні.
         - по КПКВКМБ 0617321 "Будівництво освітніх установ та закладів» на
суму 2 438 180гривень.
          - по КПКВКМБ 0617324"Будівництво установ та закладів культури"  на
суму 18 280гривень.
                8. Зменшити видаткову частину спеціального фонду селищного
бюджету на загальну суму 819 502гривні (додаток №3-а) у т.ч.:
          - по КПКВКМБ  0117370"Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій"  на суму 59 870гривень.
          -  по КПКВКМБ  0611010 "Надання дошкільної освіти" на суму 89
888гривень.
        - по КПКВКМБ 0611020 "Надання загальної  середньої освіти закладами
загальної  середньої  освіти  (  у  тому  числі  з  дошкільними  підрозділами
(відділеннями, групами))"   на суму 651 464гривень.
        - по КПКВКМБ 0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"   на суму 18
280гривень.
               9. Затвердити уточнені обсяги видатків селищного бюджету на
2020рік у розрізі програмної класифікацією видатків та кредитування у сумі
68 626  664гривні,  у  тому  числі  по  загальному  фонду  в  сумі
63 660 109гривень та спеціальному фонду  - в сумі 4 966 555гривень в т.ч.
бюджет розвитку 4 139 725гривень (додаток №3).
               10. Затвердити  уточненні показники міжбюджетних трансфертів
Воскресенської  селищної  ради  на  2020  рік  в  сумі  4 877 625,14  гривень
(додаток №5).
               11. Затвердити  розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення
заходів  із  будівництва,  реконструкції  і  реставрації  об’єктів  виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2020 році в сумі
3 523 513 гривень (додаток №6).
               12. Затвердити  в складі видатків селищного бюджету уточнений
розподіл  витрат  місцевого  бюджету  на  реалізацію  місцевих/регіональних
програм  на  загальну  суму  5 630  767гривень,  у  тому  числі  обсяг  видатків
загального фонду бюджету – у сумі 4 435 616гривень та спеціальному фонду
– в сумі 1 195 151гривна (додаток №7).
              13. Затвердити загальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі   2 900 137гривень, джерелом покриття якого визначити  (додаток №2):
          - залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку селищного
бюджету станом на 01.01.2020року (БКФБ 208100) в сумі 7039 862гриввень
в т.ч.:
             3 883 333гривні (вільний залишок бюджетних коштів (котловий);
             3 005 729гривень (залишок коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам);



               150 800гривень (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 –  4 139 725гривень в
т.ч.:
               -1 492 162гривна (вільний залишок бюджетних коштів);
                -2 647 563гривни (залишок коштів освітньої субвенції з державного
бюжету місцевим бюджетам);
              14. Затвердити спеціальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі 4 139 725гривень, джерелом покриття якого визначити (додаток  №2):
            - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до  бюджету
розвитку  (спеціального фонду)  (КБФБ 208400)  у  сумі   4 139 725гривень  в
т.ч.:
               -1 492 162гривні (вільний залишок бюджетних коштів);
                -2 647 563гривні (залишок коштів освітньої субвенції з державного
бюжету місцевим бюджетам). 
             15. Додатки №1,2,3,3-а,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною
частиною.
             16. Згідно висновку перевірки рішення Воскресенської селищної ради
від  21.02.2020 №2 внести зміни  в  пункт 6 тексту рішення та  викласти в
наступній  редакції:  «Затвердити   загальним  фонд  селищного  бюджету  з
дефіцитом  в  сумі  2 592  354гривень,  джерелом  покриття  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)».              
            17. Згідно висновку  перевірки рішення від 21.02.2020 №2 внести
зміни  в пункт 6 тексту рішення в наступній редакції: «Затвердити загальний
фонд селищного бюджету з дефіцитом в сумі  2 592 354гривень, джерелом
покриття 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 435гривень
(вільний залишок бюджетних коштів)». 
            18. 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




