
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
          ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                        Р І Ш Е Н Н Я

 від     11 вересня 2020  року № 4                                  ХLVІ  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,  листів  ЖКП  «Калина»,  ГО
«Місцевий  осередок  ВОІ  СОІУ,  Вітовського  загіну  МПО,  Управління
ДКСУ,висновків  засідання  постійної  комісії  селищної  ради  з  питань
регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,  бюджету,
фінансів,  економічної реформи підприємства,  приватизації та власності від
30  липня  2020,від  7вересня  200р.,  враховуючи  висновок  департаменту
фінансів  Миколаївської  обласної  державної  адміністрації  по  результатам
проведення  перевірки  рішення   від  30.06.2020  №1,   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 1 784 967гривень (додаток №1) у т.ч.:
           -  по КБКД 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам» на суму 438 700гривень.
          - по КБКД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих територій» на суму 1346 267гривень. 
                  3.Збільшити доходну частину спеціального фонду селищного
бюджету по КБКД 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту» на суму 250 900гривень.
                   4.З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг
доходів на 2020 рік  у сумі 63 822 015гривень у тому числі по загальному
фонду селищного бюджету у сумі 62 744 285гривень  та спеціальному фонду
в сумі 1 077 730гривень (додаток №1).



                    5. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 1 070 260гривень (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 38 000гривень.
            - по КПКВКМБ  0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення" на суму 900гривень.
            - по КПКВКМБ  0116013 "Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства" на суму 7 887гривень.
            -  по КПКВКМБ  0116030 "Організація  благоустрою населених
пунктів" на суму 215 172гривні.
            -  по КПКВКМБ  0119770 "Інші субвенції з місцевого бюджету"  на
суму 31 605гривень.
             -  по  КПКВКМБ  0119800  "Субвенція  з  місцевого  бюджету
державному  бюджету  на  виконання  програм  соціально-економічного
розвитку регіонів" на суму 10 000гривень.
             -  по КПКВКМБ  0610160 "Керівництво і управління у відповідній
сфері  у  містах  (місті  Києві),  селищах,  селах,  об'єднаних  територіальних
громадах" на суму 337 670гривень.
              - по КПКВКМБ  0611020 "Надання загальної  середньої освіти
закладами  загальної  середньої  освіти  (  у  тому  числі  з  дошкільними
підрозділами (відділеннями, групами))"   на суму 423 763гривні.
               - по КПКВКМБ  0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти"   на суму 3 535гривень.
               - по КПКВКМБ  0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек"   на
суму 520гривень.
               -  по КПКВКМБ  0614060 "Забезпечення діяльності палаців і
будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" на
суму 1 208гривень.
                    6. Зменшити видаткову частину загального фонду селищного
бюджету на загальну суму 440 245гривень (додаток №3-а) у т.ч.:
        -  по КПКВКМБ  0611010 "Надання дошкільної освіти" на суму 148
449гривень.
       - по КПКВКМБ  0611150 "Методичне забезпечення діяльності закладів
освіти"   на суму 280 988гривень.
       - по КПКВКМБ  0611162 "Інші програми та заходи у сфері освіти"   на
суму 10 808гривень.
                   7. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного
бюджету на загальну суму   1 800 471гривень (додаток №3-а) у т.ч.:
      -  по  КПКВКМБ   0116013  "Забезпечення  діяльності  водопровідно-
каналізаційного господарства" на суму 10 419гривень.
      -  по  КПКВКМБ  0117330 "Будівництво інших об'єктів  комунальної
власності" на суму 427 556гривень.



          - по КПКВКМБ  0117650 "Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї" на суму 7 000гривень.
          - по КПКВКМБ  0617363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій" на суму 1 346 267гривень.
            - по КПКВКМБ  0117370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій" на суму  9 229гривень.
                     8. Зменшити видаткову частину спеціального фонду селищного
бюджету на загальну суму   387 619гривень (додаток №3-а) у т.ч.:
             - по КПКВКМБ  0117363 "Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій" на суму 123 982гривні.
           -  по КПКВКМБ  0611020 "Надання загальної   середньої  освіти
закладами  загальної  середньої  освіти  (  у  тому  числі  з  дошкільними
підрозділами (відділеннями, групами))"   на суму 263 637гривень.
               9. Затвердити уточнені обсяги видатків селищного бюджету на
2020рік у розрізі програмної класифікацією видатків та кредитування у сумі
71 621  678гривень,  у  тому  числі  по  загальному  фонду  в  сумі
64 686 771гривень та спеціальному фонду  - в сумі 6 934 907гривень в т.ч.
бюджет розвитку 5 857 177гривень (додаток №3).
               10. Затвердити  уточненні показники міжбюджетних трансфертів
Воскресенської  селищної  ради  на  2020  рік  в  сумі  5 228  299,14  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
4 108 740 гривень (додаток №6).
               12. Затвердити  в складі видатків селищного бюджету уточнений
розподіл  витрат  місцевого  бюджету  на  реалізацію  місцевих/регіональних
програм  на  загальну  суму  6 904  076гривень,  у  тому  числі  обсяг  видатків
загального фонду бюджету – у сумі 5 242 721гривень та спеціальному фонду
– в сумі 1 661 355гривні (додаток №7).
              13. Затвердити загальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі   1 942 486гривень, джерелом покриття якого визначити  (додаток №2):
          - залучення вільного залишку бюджетних коштів на рахунку селищного
бюджету станом на 01.01.2020року (БКФБ 208100) в сумі 7 792 663гривні в
т.ч.:
             4 588 633гривні (вільний залишок бюджетних коштів (котловий);
             3 053 230гривень (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 –  5 850 177гривень в
т.ч.:



               -1 736 524гривні (вільний залишок бюджетних коштів);
                -2 695 064гривні (залишок коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам);
              -1 346 267гриввень (субвенція з державного місцевим бюджетам на
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій (КБКД 41034500));
               -72 322 (перерозподіл видатків).
              14. Затвердити спеціальний фонд селищного бюджету з дефіцитом в
сумі 5 857 177гривень, джерелом покриття якого визначити (додаток  №2):
            -  кошти, що передаються  із  загального  фонду  бюджету  до
бюджету  розвитку  (спеціального  фонду)  (КБФБ  208400)  у  сумі   5 850
177гривень в т.ч.:
               1 736 524гриввень (вільний залишок бюджетних коштів);
                2 695 064гривні (залишок коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам);
              1 346 267гриввень (субвенція з державного місцевим бюджетам на
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій (КБКД 41034500));
               72 322гривні (перерозподіл видатків).
        - залучення залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2020
року (КБФБ 208100) у сумі 7 000гривень.
             15. Додатки №1,2,3,3-а,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною
частиною.
             16. 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.

Секретар                                                                                              Тетяна БІЛОЗОР




