
ПРОЕКТ 

 
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                       № _____ 
 
 

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 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» (із відповідними змінами), а саме : 

1.1 . Збільшити видатки спеціального фонду селищного бюджету на 2017 

рік на загальну суму 89,324 тис.грн. за рахунок залучення вільного 

залишку коштів загального фонду на початок року, згідно додатку № 1 

до цього рішення. 

1.2 . Збільшити профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 

89,324 тис.грн., напрямком якого визначити надходження коштів із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

1.3 . Збільшити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету на 

89,324тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження 

коштів із загального фонду  до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

1.4 . 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 від 23.12.2016 р. № 226 «Про селищний бюджет 

на 2017 рік» (додається). 

2. Відповідальний за виконання рішення в.о.начальника планово-

економічного відділу Дудник О.Г.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку  

 

 

 

Селищний голова                                                                        А.Бабаченко 



ПРОЕКТ 

Додаток №1

до рішення сесії селищної ради від __ №__

"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

6000
Житлово-комунальне 

господарство
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9124,00 0,00 0,00 0,00 9124,00 9124,00 9124,00

6021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9124,00 0,00 0,00 0,00 9124,00 9124,00 9124,00

6300 Будівництво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80200,00 0,00 0,00 0,00 80200,00 80200,00 80200,00

6310 0490
Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку території
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55800,00 0,00 0,00 0,00 55800,00 55800,00 55800,00

6430 0443
Розробка схем та проектних рішень 

масового застосування
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24400,00 0,00 0,00 0,00 24400,00 24400,00 24400,00

 Всього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89324,00 0,00 0,00 0,00 89324,00 89324,00 89324,00

Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

з них

оплата праці

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 бюджет 

розвитку

Разом

Дудник О.Г.

видатки 

споживання

з них

В.о. начальника планово-економічного відділу

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку



ПРОЕКТ 

(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 

Придбання  оргтехніки 13,000 13,000

Капітальний ремонт 15,000 15,000

6060
Капітальний ремонт мережі вуличного 

освітлення  (вул.Кременчуцька, Жовтнева)
137,000 137,000

1010 Придбання електричної плити 30,000 30,000

4060 Поповнення бібліотечного фонду 2,000 2,000

6021
Капітальний ремонт пасажирського ліфта за 

адресою  Східна, 5 під"їзд 3.
9,124 9,124

6310

Будівництво зовнішніх мереж 

централізованого водопостачання вулиць 

Чумацька, Незалежності, Березова 

(одержувач КВКП"Водограй")

258,800 258,800

6430
Розробка схем та проектних рішень масового 

застосування (розробка генерального плану)
182,200 182,200

7470

Збільшення статутного фонду 

КВКП"Водограй" (придбання системи 

частоти регулювання електроприводу на 

насосну станцію II підйому), одержувач КВКП 

"Водограй".

190,000 190,000

837,124 837,124

Додаток № 5

до рішення сесії селищної ради від 23.12.2016 №226

"Про селищний  бюджет на 2017 рік"                                                        

(в редакції рішення сесії від __ № __)

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

бюджету розвитку у 2017  році        

0170

 
 
 

Дудник О.Г.В.о.начальника планово-економічного відділу  
 


