
 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(п’ятдесят дев'ята позачергова сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30  січня  2015 року                                                                      № 675 

 

Про селищний бюджет на 2015 рік 

 

 На підставі статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в 

Україні ”, статті 55,69,691,73,77,88,91,93,101 Бюджетного кодексу України та 

відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, 

Власівська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Установити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2015 рік у 

сумі 9665,579 тис.грн., в т.ч.: 

субвенцій - у сумі 5221,29 тис.грн., в т.ч. на утримання закладу охорони 

здоров'я – комунальна установа «Лікарська амбулаторія» в сумі 

1373,29 тис.грн., на утримання закладів культури селища - в сумі 

1009,5 тис.грн, на утримання ДНЗ (ясла-садок) № 2 «Буратіно» комбінованого 

типу комунальної власності - в сумі 2838,5 тис.грн. згідно з додатком 2 ; 

доходи загального фонду селищного бюджету визначити у сумі 

4017,289 тис.грн.; 

доходи спеціального фонду бюджету - у сумі 427,0 тис.грн., згідно з 

додатком 1; 

профіцит селищного бюджету - у сумі 553,789 тис.грн., у тому числі 

профіцит загального фонду селищного бюджету – у сумі 553,789 тис.грн.  

дефіцит спеціального фонду селищного бюджету - у сумі 553,789 тис.грн.  

2. Затвердити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2015 рік у 

сумі 9665,579 тис.грн., у тому числі: 

видатки загального фонду бюджету - у сумі 8684,790 тис.грн.; 

видатки спеціального фонду бюджету – у сумі 980,79 тис.грн., в тому 

числі: бюджету розвитку - у сумі 553,789 тис.грн.; 

у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3. 

3. Установити розмір оборотного залишку коштів селищного бюджету в 

сумі 150,0 тис.грн. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду 

селищного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:  



 

оплата праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню. 

4. Затвердити на 2015 рік:  

перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок бюджету 

розвитку селищного бюджету, згідно з додатком 4;  

5. Затвердити у складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію 

селищних програм у сумі 100,00 тис.грн. згідно з додатком 5 до цього рішення. 

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право виконавчому комітету Власівської селищної ради отримувати у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових 

касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених 

видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок 

коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 

відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до 

кінця поточного бюджетного періоду. 

7. Уповноважити селищного голову укласти угоду про передачу видатків 

з міського бюджету до селищного бюджету у вигляді міжбюджетного 

трансферту на фінансування: 

комунальної установи «Лікарська амбулаторія»; 

ДНЗ (ясла-садок) № 2 «Буратіно» комбінованого типу комунальної 

власності; 

Власівського будинку культури  

Власівської бібліотеки.  

8. Головному розпоряднику коштів селищного бюджету під час 

складання та затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ 

забезпечити у першу чергу асигнування: 

на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; 

на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання 

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи 

виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

9. Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових 

асигнувань з селищного бюджету, без внесення відповідних пропозицій по 

збільшенню доходів або зменшенню видатків. 



 

10. Дозволити селищному голові Власівської селищної ради в процесі 

виконання селищного бюджету, в разі необхідності, здійснювати перерозподіл 

видатків за економічною класифікацією у межах загального обсягу його 

бюджетних призначень по загальному та спеціальному (крім власних 

надходжень бюджетних установ) фондах селищного бюджету. При цьому 

перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень 

селищного бюджету по загальному фонду за функціональною класифікацією в 

межах їх загального обсягу, здійснюється лише за погодженням із постійною 

комісією селищної ради з бюджетно-фінансових питань та соціально-

економічного розвитку.   

11. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід'ємною частиною. 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку. 

    

 

Селищний голова                                                                       О.Пасько 

 



 
селище Власівка Додаток 1

до рішення Власівської селищної ради 

№ 675 від 30.01.2015р

"Про селищний бюджет на 2015 рік"

(грн.)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  4006689,00 4006689,00 0,00 0,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості 

 

45000,00 45000,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  45000,00 45000,00 0,00 0,00

11020200
Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності 
45000,00 45000,00 0,00 0,00

13000000
Рентна плата та плата за використання 

інших природних ресурсів
140000,00 140000,00 0,00 0,00

13030000 Рентна плата за користування надрами 140000,00 140000,00 0,00 0,00

13030200

Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин місцевого 

значення

140000,00 140000,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  50000,00 50000,00 0,00 0,00

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції), включаючи 

особливий податок на операції з відчуження 

цінних паперів та операцій з деривативами

50000,00 50000,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 3642589,00 3642589,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 3287489,00 3287489,00 0,00 0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості

1000,00 1000,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості

1800,00 1800,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  2290289,00 2290289,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  760400,00 760400,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  9700,00 9700,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  149300,00 149300,00 0,00 0,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 75000,00 75000,00 0,00 0,00

18030000 Туристичний збір 100,00 100,00 0,00 0,00

18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними 

особами 
100,00 100,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок  355000,00 355000,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 5000,00 5000,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 350000,00 350000,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 129100,00 129100,00 0,00 0,00

19010000 Екологічний податок 129100,00 129100,00 0,00 0,00

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення 

15000,00 15000,00 0,00 0,00

19010200
Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об`єкти 
15500,00 15500,00 0,00 0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 

98600,00 98600,00 0,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  437600,00 10600,00 427000,00 0,00

21000000
Доходи від власності та підприємницької 

діяльності  
7400,00 7400,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження  7400,00 7400,00 0,00 0,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 7400,00 7400,00 0,00 0,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 

від некомерційної господарської 

діяльності 

200,00 200,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  200,00 200,00 0,00 0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину 

і дарування  

200,00 200,00 0,00 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження  3000,00 3000,00 0,00 0,00

24060000 Інші надходження  3000,00 3000,00 0,00 0,00

24060300 Інші надходження  3000,00 3000,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  427000,00 0,00 427000,00 0,00

Доходи Власівського селищного бюджету на 2015 рік

Код
Найменування згідно з класифікацією доходів 

бюджету
Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку

 



 

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством 

427000,00 0,00 427000,00 0,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
400650,00 0,00 400650,00 0,00

25010200
Надходження бюджетних установ від 

додаткової (господарської) діяльності 
20650,00 0,00 20650,00 0,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  5700,00 0,00 5700,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти  5221290,00 5221290,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  5221290,00 5221290,00 0,00 0,00

41030000 Субвенції  5221290,00 5221290,00 0,00 0,00

41035000 Інші субвенції 5221290,00 5221290,00 0,00 0,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ 9665579,00 9238579,00 427000,00 0,00

Начальник планово-економічного відділу Г.Зінченко



 

(тис. грн.)/грн.

лікарську 

амбулаторію

ДНЗ№2 (ясла-

садок) 

"Буратіно"

Власівській 

будинок 

культури

 Власівську 

бібліотеку разом: … …

1120440100 Власівська селищна  рада 1373,290 2838,5 878,5 131,0 5221,290

Всього

Начальник планово -  економічного  відділу Г.Зінченко

Додаток № 2

до рішення селищної ради від 30.01.2015 №675

"Про селищний  бюджет  на 2015 рік"

Субвенція загального фонду на:
Субвенція 

спеціального 

Субвенції з міського бюджету

Код бюджету

Назва місцевого бюджету 

адміністративно-територіальної 

одиниці  

Міжбюджетні трансферти  між міським  бюджетом та селищним  бюджетами  на 2015 рік

 
 

 

 

 

 

 



 

 
селище Власівка Додаток № 3

до рішення Власівської селищної ради

 № 675 від 30.01.2015

"Про селищний  бюджет на 2015 рік"

(грн.)

з них

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

01

Апарат місцевої ради (Управління 

справами Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські ради, районні 

ради і ради міст обласного та 

республіканського підпорядкування (для 

АР Крим), селищні, сільські ради, рай

8684790,00 8684790,00 4163020,00 1622970,00 0,00 980789,00 427000,00 0,00 0,00 553789,00 553789,00 9665579,00

010116 0111 Органи місцевого самоврядування 1786500,00 1786500,00 1096600,00 82100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1786500,00

060702 0320 Місцева пожежна охорона 624100,00 624100,00 390000,00 31500,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 644100,00

070101 0910 Дошкільні заклади освіти 2838500,00 2838500,00 1456000,00 691900,00 0,00 416350,00 416350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3254850,00

080300 0721

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих 

поліклінік та загальних і спеціалізованих 

стоматологічних поліклінік)

1373290,00 1373290,00 801620,00 253170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1373290,00

090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 110000,00 110000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110000,00

100102 0610
Капітальний ремонт житлового фонду 

місцевих органів влади
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483789,00 0,00 0,00 0,00 483789,00 483789,00 483789,00

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 888900,00 888900,00 0,00 140700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888900,00

110201 0824 Бібліотеки 131000,00 131000,00 57600,00 47500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131000,00

110204 0828
Палаци і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу
878500,00 878500,00 361200,00 376100,00 0,00 10650,00 10650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889150,00

160101 0421 Землеустрій 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00

180409 0490

Внески органів влади Автономної Республіки 

Крим та органів місцевого самоврядування у 

статутні капітали суб`єктів підприємницької 

діяльності

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00

250404 0133 Інші видатки 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00

 Всього 8684790,00 8684790,00 4163020,00 1622970,00 0,00 980789,00 427000,00 0,00 0,00 553789,00 553789,00 9665579,00

Начальник планово-економічного відділу Г.Зінченко

1 Заповнюється у  разі прийняття в ідпов ідною місцевою радою рішення про застосу вання ПЦМ у  бюджетному  процесі.

2 Наймену вання згідно з типовою програмною класифікацією видатків  та кредиту вання місцевого бюджету  зазначається у  разі прийняття в ідпов ідною місцевою радою рішення про застосу вання ПЦМ у  бюджетному  процесі.

видатки 

споживання

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

РОЗПОДІЛ

видатків Власівського селищного бюджету на 2015 рік

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету1

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування згідно з типовою 

відомчою/типовою програмною2/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальний фонд

Всього бюджет 

розвитку

Разом

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

з них

оплата праці

 



 

 

(тис. грн.)/грн.

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Назва об’єктів відповідно  до 

проектно- кошторисної документації 

тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності  

будівництва 

об'єктів на 

майбутні 

роки 

 Всього 

видатків на 

завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні 

роки 

Разом видатків 

на поточний рік 

060702
Придбання  спецтранспорту для місцевої 

пожежної команди
20,000 20,000

100102
Капітальний ремонт житлового фонду 483,790 483,790

180409

Збільшення статутного фонду КП "Власівські 

мережі" (придбання обліку теплової енергії)

50,000 50,000

553,790 553,790

Начальник планово -  економічного  відділу Г.Зінченко

Перелік об’єктів, видатки на які у 2015  році будуть проводитися за рахунок 

коштів бюджету розвитку
1

Додаток № 4

до рішення селищної ради від 30.01.2015 №675

"Про селищний  бюджет  на 2015 рік"

 



 

 

 

(тис. грн.)/грн.

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування місцевої 

(регіональної) програми
Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

090412 001

Селищна комплаксна програма соціальної 

підтримки сімей учасників АТО, сімей 

поранених, загиблих військовослужбовців та 

учасників АТО і вшанування памьяті 

загиблих на 2015 рік

100,0 100,0

Начальник планово -  економічного  відділу Г.Зінченко

Додаток № 5

до рішення селищної ради від 30.01.2015 №675

"Про селищний  бюджет  на 2015 рік"

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок 

коштів    селищного   бюджету  у  2015 році
1

 
 


