
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(шістдесят четверта позачергова сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04  червня  2015 року                                                                      № 740 

 

Про уточнення селищного  

бюджету на  2015  рік 

 

В зв’язку з  необхідністю внесення змін до селищного бюджету на 2015 

рік та на підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», п.20 

прикінцевих положень до Бюджетного кодексу України, Власівська селищна 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Збільшити доходи спеціального фонду  в сумі 0,790 тис.грн. по : 

1.1.  ККД  18041500 «Збір за провадження торговельної діяльності 

нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, 

малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що 

справлявся до 1 січня 2015 року» на суму 0,490 тис.грн., згідно з додатком 1; 

1.2.  ККД  50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади» на суму 0,300тис.грн, згідно з 

додатком 1. 

2. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного 

бюджету на 2015 рік за рахунок вільних залишків на суму 130,285 тис.грн. по:  

2.1.  КТКВ  100203 «Благоустрій селища» в сумі 59,985 тис.грн., згідно з 

додатком 2; 

2.2.  КТКВ  170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

в сумі 50,000 тис.грн., згідно з додатком 2. 

2.3.  КТКВ  110204 «Будинок культури» в сумі 20,300 тис.грн., згідно з 

додатком 2. 

3. Зменшити загальний обсяг видатків загального фонду селищного 

бюджету на 2015 р. на 181,400 тис.грн. по КТКВ  100203 «Благоустрій селища» 

та збільшити профіцит загального фонду бюджету в сумі 181,400 тис.грн., 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2. 



 

4. Збільшити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету на 

2015 р. в сумі 181,400 тис.грн., джерелом покриття якого визначити 

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду). 

5. Збільшити видатки спеціального фонду селищного бюджету на 

2015 рік на загальну суму 181,400 тис.грн. по КТКВ  100102 «Капітальний 

ремонт житлового фонду місцевих органів влади». згідно з додатком 2. 

6. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного 

бюджету на 2015 рік в сумі 46,840 тис.грн. за рахунок залишку на початок року 

по: 

6.1.  КТКВ  170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

на суму 45,794 тис.грн. згідно з додатком 2. 

6.2.  КТКВ  240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 

органами виконавчої влади» на суму 1,046 тис.грн. згідно з додатком 2. 

7. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного 

бюджету на 2015 рік в сумі 0,790 тис.грн. по: 

7.1.  КТКВ  170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

на суму 0,490тис.грн. згідно з додатком 2. 

7.2.  КТКВ  240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 

органами виконавчої влади» на суму 0,300 тис.грн. згідно з додатком 2. 

8. Начальнику планово-економічного відділу Зінченко Г.С. провести 

зміни в кошторисі згідно з п.1-7 даного рішення. 

9. 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 селищної  ради № 740

              "Про внесення змін до селищного бюджету на 2015 рік"

(грн.)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  490,00 0,00 490,00 0,00

18000000 Місцеві податки 490,00 0,00 490,00 0,00

18040000

Збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності, що 

справлявся до 1 січня 2015 року

490,00 0,00 490,00 0,00

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності 

нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим 

газом на стаціонарних, малогабаритних і 

пересувних автозаправних станціях, 

заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 

2015 року

490,00 0,00 490,00 0,00

50000000 Цільові фонди  300,00 0,00 300,00 0,00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади  

300,00 0,00 300,00 0,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ 790,00 0,00 790,00 0,00

Начальник планово-економічного відділу Г.С.Зінченко

Доходи Власівський селищний на 2015 рік

Код
Найменування згідно з класифікацією доходів 

бюджету
Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку

 



 

селище Власівка Додаток №2

до рішення  селищної ради № 740

"Про  весення змін до селищного бюджету 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

-51115,00 -51115,00 14900,00 0,00 0,00 229030,00 47630,00 0,00 0,00 181400,00 0,00 177915,00

100000 Житлово-комунальне господарство -121415,00 -121415,00 0,00 0,00 0,00 181400,00 0,00 0,00 0,00 181400,00 0,00 59985,00

100102 0610
Капітальний ремонт житлового фонду 

місцевих органів влади
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181400,00 0,00 0,00 0,00 181400,00 0,00 181400,00

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ -121415,00 -121415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -121415,00

110000 Культура і мистецтво 20300,00 20300,00 14900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20300,00

110204 0828
Палаци і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу
20300,00 20300,00 14900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20300,00

170000
Транспорт, дорожнє господарство, 

зв`язок, телекомунікації та інформатика
50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 46284,00 46284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96284,00

170703 0456

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг

50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 46284,00 46284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96284,00

240000 Цільові фонди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1346,00 1346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1346,00

240900 0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими 

органами виконавчої влади

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1346,00 1346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1346,00

 Всього -51115,00 -51115,00 14900,00 0,00 0,00 229030,00 47630,00 0,00 0,00 181400,00 0,00 177915,00

Начальник планово-економічного відділу Г.С.Зінченко

РОЗПОДІЛ

видатків Власівський селищний 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

Всього
видатки 

споживання

видатки 

споживання

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

з них

оплата праці

Загальний фонд

Всього бюджет 

розвитку

Разом

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

 
 


