
 

 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(двадцять сьома сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22  грудня  2017 року                                                                        № 377 

Про внесення змін до селищного 

бюджету на  2017 рік 

 

В зв’язку з  необхідністю внесення змін до селищного бюджету на 2017 

рік та на підставі  розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 

року № 861-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій», рішення сесії Світловодської 

міської ради від 20.12.2017 року  № 294 «Про внесення змін до міського 

бюджету на 2017 рік», пункту 23 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування», Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

1. Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 23 грудня 2016 року 

№ 226 «Про селищний бюджет на 2017 рік» (з відповідними змінами), а саме: 

1.1.  Збільшити доходну частину загального фонду селищного бюджету на 

суму 325000,00 грн. по коду 41034500 «Субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій» та провести уточнення доходів загального 

та спеціального фонду селищного бюджету на 2017 рік, згідно додатку 

№ 1 до цього рішення. 

1.2.  Збільшити загальний обсяг видатків селищного бюджету на суму 

325000,00 грн., в тому числі: зменшити видатки загального фонду на 

суму 3250,00 грн., збільшити видатки спеціального фонду на суму 

328250,00 грн., а саме: за рахунок субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій – 325000,00 грн. та співфінансування з 

селищного бюджету - 3250,00 грн., згідно додатку № 2 до цього рішення. 

1.3.  Провести уточнення видатків загального фонду селищного бюджету на 

2017 рік за рахунок перерозподілу коштів по економічній та 

функціональній класифікаціях видатків, згідно додатку № 2 до цього 

рішення. 

 

 



 

 

 

1.4.  Збільшити профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 

328250,00 грн., напрямком якого визначити надходження коштів із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

1.5.  Збільшити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету на 

328250,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів 

із загального фонду до бюджету розвитку. 

1.6.  Викласти у новій редакції додаток № 5 «Перелік об’єктів, видатки на які 

будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 році» до 

рішення сесії № 226 від 23.12.2016р «Про селищний бюджет на 2017 рік» 

(додається). 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на планово-

економічний відділ Власівської селищної ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 



 

 

"Провнесення змін до селищного бюджету на 2017 рік"

(грн.)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  1065,00 1065,00 0,00 0,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  
25000,00 25000,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  25000,00 25000,00 0,00 0,00

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності 
25000,00 25000,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  188400,00 188400,00 0,00 0,00

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції)
55300,00 55300,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 55300,00 55300,00 0,00 0,00

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) 
242100,00 242100,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 242100,00 242100,00 0,00 0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів

-109000,00 -109000,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки -212335,00 -212335,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно -392700,00 -392700,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості

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

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості

5100,00 5100,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  -290200,00 -290200,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  -58800,00 -58800,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  -1100,00 -1100,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  -49500,00 -49500,00 0,00 0,00

18030000 Туристичний збір -143,00 -143,00 0,00 0,00

18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними 

особами 
-143,00 -143,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок  180508,00 180508,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1600,00 1600,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 178908,00 178908,00 0,00 0,00

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

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

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення 

11200,00 0,00 11200,00 0,00

19010200
Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти 
-13200,00 0,00 -13200,00 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 

2000,00 0,00 2000,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  -1065,00 -1065,00 0,00 0,00

21000000
Доходи від власності та підприємницької 

діяльності  
-1065,00 -1065,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження  -1065,00 -1065,00 0,00 0,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції -1065,00 -1065,00 0,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти 325000,00 325000,00

41034500

Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій

325000,00 325000,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ 325000,00 325000,00 0,00 0,00

Економіст планово-економічного відділу

Додаток 1

до рішення селищної ради від 22.12.2017р №377

селищного бюджету на 2017 рік

О.Г.Дудник

ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ

Код
Найменування згідно з класифікацією доходів 

бюджету
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку

 



 

 

Додаток №2

до рішення селищної ради від 22.12.2017р №377

"Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 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

45232,00 45232,00 0,00 0,00 0,00 279768,00 0,00 0,00 0,00 279768,00 279768,00 325000,00

0100 Державне управління -11650,00 -11650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11650,00

0170

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

-11650,00 -11650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11650,00

1000 Освіта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85850,00 0,00 0,00 0,00 85850,00 85850,00 85850,00

1010 Дошкільна освіта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85850,00 0,00 0,00 0,00 85850,00 85850,00 85850,00

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6750,00 6750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6750,00

3400 Інші видатки на соціальний захист населення 6750,00 6750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6750,00

4000 Культура і мистецтво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50500,00 0,00 0,00 0,00 50500,00 50500,00 50500,00

4090
Палаци і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50500,00 0,00 0,00 0,00 50500,00 50500,00 50500,00

6000 Житлово-комунальне господарство -6750,00 -6750,00 0,00 0,00 0,00 191900,00 0,00 0,00 0,00 191900,00 191900,00 185150,00

6060 Благоустрій міст, сіл, селищ -6750,00 -6750,00 0,00 0,00 0,00 191900,00 0,00 0,00 0,00 191900,00 191900,00 185150,00

8000 Видатки, не віднесені до основних груп 8400,00 8400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8400,00

8600 Інші видатки 8400,00 8400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8400,00

 Всього -3250,00 -3250,00 0,00 0,00 0,00 328250,00 0,00 0,00 0,00 328250,00 328250,00 325000,00

О.Г.Дудник

Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Економіст планово-економічного відділу

РОЗПОДІЛ

видатків  селищного бюджету на 2017 рік

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів1

Код ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС2
Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд

Всього
видатки 

споживання

з них

бюджет 

розвитку

Разом

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 



 

 

 

(тис. грн.)

Код 

ТПКВКМБ/

ТКВКБМС

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 
"+"; "-" на сесію 

0170 Придбання  оргтехніки 30,000

Капітальний ремонт мережі 

вуличного освітлення  

(вул.Кременчуцька, Жовтнева)

115,709

Придбання вуличних тренажерів 121,200 121,200

Придбання снігоприбиральної 

техніки
70,700 70,700

в т.ч. співфінансування 1,900 1,900

Придбання електричної плити 25,980

Капітальний ремонт  даху 

складського приміщення
22,224

Придбання обладнання та 

предметів довгострокового 

користуванняя

85,850 85,850

в т.ч. співфінансування 0,850 0,850

4060 Поповнення бібліотечного фонду 2,000

Придбання комп"ютерної техніки 

та музичного обладнання
50,500 50,500

в т.ч. співфінансування 0,500 0,500

6021

Капітальний ремонт пасажирського 

ліфта за адресою  Східна, 5 під"їзд 1 

та 3 .

11,354

Будівництво зовнішніх мереж 

централізованого водопостачання 

вулиць  Труда, Незалежності, 

Березова, Чумацька (одержувач 

КВКП"Водограй")

645,300

в т.ч. співфінансування 195,300

в т.ч. за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

450,000

Коригування  та державна 

експертиза кошторисної 

документації "Будівництво 

зовнішніх мереж централізованого 

водопостачання вулиць Труда, 

Незалежності, Березова, 

6,200

Розробка схем та проектних рішень 

масового застосування (розробка 

генерального плану)

182,200

План зонування території селища 

(зонінг)
106,440

1 475,657 328,250

6430

Додаток № 5

до рішення сесії селищної ради від 23.12.2016 №226

"Про селищний  бюджет на 2017 рік" (в редакції рішення сесії від 

22.12.2017 №377 )

Перелік об’єктів, видатки на які  будуть проводитися за рахунок коштів 

бюджету розвитку у 2017  році        

6310

6060

1010

4090

 

О.Г.ДудникЕкономіст планово-економічного відділу  


