
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(двадцять восьма позачергова сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15  січня  2018 року                                                                        № 409 

Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2018 рік 

 

В зв’язку з необхідністю внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік 

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

прикінцевих положень до Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого 

комітету Світловодської міської ради від 10.01.2018 року № 1, Власівська 

селищна рада  

ВИРІШУЄ:  

1. Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 22 грудня 2017 року 

№ 406 «Про селищний бюджет на 2018 рік», а саме: 

1.1. Збільшити доходну частину загального фонду селищного бюджету на 

2018 рік в сумі 1275,498 тис.грн., згідно додатку 1. 

1.2. Провести уточнення видатків загального фонду селищного бюджету 

на 2018 рік за рахунок перерозподілу коштів по функціональній та економічній 

класифікаціях видатків, згідно додатку 2. 

1.3. Збільшити загальний обсяг видатків селищного бюджету на суму 

1799,183 тис.грн., в тому числі: збільшити видатки загального фонду на 

1283,898 тис.грн., із них 8,4 тис.грн. за рахунок вільного залишку коштів на 

початок року; збільшити видатки спеціального фонду на суму 515,285 тис.грн., 

а саме: за рахунок залишку коштів на початок року по спеціальному фонду – 

187,035 тис.грн., за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій – 325,00 тис.грн. та за рахунок вільного залишку на початок 

року (співфінансування з селищного бюджету) – 3,250 тис.грн., згідно 

додатку 2.  

1.4. Установити профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 

328,25 тис.грн., напрямком якого визначити надходження коштів із загального 

фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

1.5. Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 

328,25 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 

загального фонду  до бюджету розвитку (спеціального фонду). 



 

 

1.6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, видатки на які будуть 

проводитись за рахунок бюджету розвитку селищного бюджету, додаток 5. 

1.7. Визначити одержувачем коштів по ТКВКБМС 7310 «Будівництво 

об’єктів житлово-комунального господарства» в сумі 187,035 тис.грн. КВКП 

«Водограй». 

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 



 
селище Власівка Додаток 1

до рішення  селищної ради від 15.01.2018 р. № 409

(грн.)

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти  1275498,00 1275498,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  1275498,00 1275498,00 0,00 0,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
1275498,00 1275498,00 0,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1275498,00 1275498,00 0,00 0,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ 1275498,00 1275498,00 0,00 0,00

Економіст планово-економічного відділу О.Дудник

"Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік"

Доходи Власівського селищного бюджету на 2018 рік

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 15.01.2018р № 409

"Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік"

(грн.)

з них

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

1000 Освіта 1442353,00 1442353,00 945123,00 462130,00 0,00 85850,00 0,00 0,00 0,00 85850,00 85850,00 1528203,00
1010 0910 Надання дошкільної освіти 1442353,00 1442353,00 945123,00 462130,00 0,00 85850,00 0,00 0,00 0,00 85850,00 85850,00 1528203,00
4000 Культура i мистецтво 677853,00 677853,00 330375,00 347478,00 0,00 50500,00 0,00 0,00 0,00 50500,00 50500,00 728353,00
4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 75662,00 75662,00 40500,00 35162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75662,00

4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i  будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів
602191,00 602191,00 289875,00 312316,00 0,00 50500,00 0,00 0,00 0,00 50500,00 50500,00 652691,00

6000 Житлово-комунальне господарство 8400,00 8400,00 0,00 0,00 0,00 191900,00 0,00 0,00 0,00 191900,00 191900,00 200300,00
6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191900,00 0,00 0,00 0,00 191900,00 191900,00 191900,00

6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства
8400,00 8400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8400,00

7000 Економічна діяльність -844708,00 -844708,00 0,00 0,00 0,00 187035,00 0,00 0,00 0,00 187035,00 187035,00 -657673,00

7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-комунального 

господарства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187035,00 0,00 0,00 0,00 187035,00 187035,00 187035,00

7442 0456
Утримання та розвиток інших об`єктів 

транспортної інфраструктури
-844708,00 -844708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -844708,00

 Всього 1283898,00 1283898,00 1275498,00 809608,00 0,00 515285,00 0,00 0,00 0,00 515285,00 515285,00 1799183,00

О.Г.ДудникЕкономіст планово-економічного відділу

РОЗПОДІЛ

видатків  селищного бюджету на 2018 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

Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

з них

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 

Придбання вуличних тренажерів 121,200 121,200

Придбання снігоприбиральної 

техніки
70,700 70,700

в т.ч. співфінансування 1,900 1,900

в т.ч. за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

190,000 190,000

Придбання обладнання та 

предметів довгострокового 

користуванняя, в т.ч.:

85,850 85,850

    співфінансування 0,850 0,850

    за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

85,000 85,000

Придбання комп"ютерної техніки 

та музичного обладнання, в т.ч. :
50,500 50,500

       співфінансування 0,500 0,500

      за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

50,000 50,000

7310

Будівництво зовнішніх мереж 

централізованого водопостачання 

вулиць  Труда, Незалежності, 

Березова, Чумацька (одержувач 

КВКП"Водограй")

187,035 187,035

515,285 515,285

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

бюджету розвитку у 2018  році        

4060

6030

Додаток № 5

до рішення сесії селищної ради від 22.12.2017 № 406

"Про селищний  бюджет на 2018 рік" (в редакції 

рішення сесії від 15.01.2018 № 409 )

1010

 
 

О.Г.ДудникЕкономіст планово-економічного відділу  


