
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(восьма сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26  лютого  2016 року                                                                        № 77 
 

Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2016 рік 

 

В зв’язку з необхідністю внесення змін до селищного бюджету на 2016 

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

внесення змін до Бюджетного кодексу України, до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році, Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

1. Збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету 

на 2016 рік за рахунок залишку на початок року в сумі  2312,64 грн. згідно 

додатку 1.  

2. Зменшити загальний обсяг видатків загального фонду селищного 

бюджету на 2016 р на 20000,00 грн. по КТКВ 010116 «Органи місцевого 

самоврядування» та збільшити профіцит загального фонду бюджету в сумі 

20000,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду). згідно з 

додатком 1. 

3. Збільшити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету на 2016р. в 

сумі 20000,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).   

4. Збільшити видатки спеціального фонду селищного бюджету на 2016 

рік на загальну суму 20000,00грн по КТКВ 010116 «Органи місцевого  

самоврядування». згідно з додатком 1 (додається). 

5. Провести уточнення видатків загального фонду селищного бюджету на 

2016 рік за рахунок перерозподілу коштів по економічній класифікації видатків, 

додаток 1. 

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

зміни в кошторисі згідно з п. 1-5 даного рішення. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 



 
селище Власівка Додаток №1

до рішення селищної  ради

"Про уточнення  бюджету на 2016 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

-20000,00 -20000,00 0,00 0,00 0,00 22312,64 0,00 0,00 0,00 22312,64 22312,64 2312,64

010000 Державне управління -20000,00 -20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00

010116 0111 Органи місцевого самоврядування -20000,00 -20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00

160000
Сільське і лісове господарство, рибне 

господарство та мисливство
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2312,64 0,00 0,00 0,00 2312,64 2312,64 2312,64

160101 0421 Землеустрій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2312,64 0,00 0,00 0,00 2312,64 2312,64 2312,64

 Всього -20000,00 -20000,00 0,00 0,00 0,00 22312,64 0,00 0,00 0,00 22312,64 22312,64 2312,64

Начальник планово-економічного відділу Г.Зінченко

видатки 

споживання

з них

від 26 лютого 2016 № 77

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

РОЗПОДІЛ

видатків Власівської селищної ради  на 2016 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

 


