
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцять п'ята сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22  листопада  2018 року                                                                        № 552 

 

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», 

Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

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

№ 406 «Про селищний бюджет на 2018 рік» (з відповідними змінами), а саме: 

1.1. Збільшити доходну частину загального фонду селищного бюджету на 

2018 рік в сумі 667,160 тис.грн.,  згідно додатку 1. 

1.2. Збільшити загальний обсяг видатків селищного бюджету на суму 

667,160 тис.грн., в тому числі:  

- збільшити видатки загального фонду на 486,160 тис.грн.;  

- збільшити видатки спеціального фонду на суму 181,0 тис.грн., згідно 

додатку 2 (додається).  

1.3. Провести уточнення видатків загального фонду селищного бюджету 

на 2018 рік за рахунок перерозподілу коштів по функціональній та економічній 

класифікаціях видатків, згідно додатку 2. 

1.4. Установити профіцит коштів загального фонду селищного бюджету  

у сумі 181,0 тис.грн., напрямком якого визначити передачу коштів із загального 

фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

1.5. Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 

181,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 

загального фонду до  бюджету розвитку. 

1.6. Додаток 5 «Перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитись за 

рахунок бюджету розвитку селищного бюджету в 2018 році» до даного рішення 

сесії селищної ради викласти в новій редакції (додається). 



 

1.7. Додаток 6 «Міжбюджетні трансферти» до даного рішення викласти в 

новій редакції (додається).  

2. Організацію виконання цього рішення покласти на планово-

економічний відділ та відділ бухгалтерського обліку та звітності 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 



 

(грн.)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  667160,00 667160,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  667160,00 667160,00 0,00 0,00

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) 
667160,00 667160,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 667160,00 667160,00 0,00 0,00

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

18010000 Податок на майно -78800,00 -78800,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості

-1000,00 -1000,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  -3600,00 -3600,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  -24200,00 -24200,00 0,00 0,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб -50000,00 -50000,00 0,00 0,00

18030000 Туристичний збір -305,00 -305,00 0,00 0,00

18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними 

особами 
-305,00 -305,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок  79105,00 79105,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб -2300,00 -2300,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 81405,00 81405,00 0,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  0,00 0,00 0,00 0,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 
0,00 0,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 880,00 880,00 0,00 0,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 980,00 980,00 0,00 0,00

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у 

сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, а також 

плата за надання інших платних посл

-100,00 -100,00 0,00 0,00

22080000

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та 

іншим державним майном  
-800,00 -800,00 0,00 0,00

22080400

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності 

-800,00 -800,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  -80,00 -80,00 0,00 0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому числі 

за оформлення документів на спадщину і 

дарування  

-80,00 -80,00 0,00 0,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ 667160,00 667160,00 0,00 0,00

О.Г.ДудникЕкономіст планово-економічного відділу

до рішення селищної  ради від 22.11.2018р № 552

"Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік"

Додаток 1

доходів селищного бюджету на 2018 рік

РОЗПОДІЛ

Код
Найменування згідно з класифікацією доходів 

бюджету
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку

 



 

(грн.)

з них

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

1000 Освіта 356160,00 356160,00 0,00 0,00 0,00 128000,00 0,00 0,00 0,00 128000,00 128000,00 484160,00

1010 Надання дошкільної освіти 356160,00 356160,00 0,00 0,00 0,00 128000,00 0,00 0,00 0,00 128000,00 128000,00 484160,00

4000 Культура i мистецтво 130000,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130000,00

4060
Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00

4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

7000 Економічна діяльність 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00 3000,00

7442
Утримання та розвиток інших об`єктів 

транспортної інфраструктури
-1303777,00 -1303777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1303777,00

7461
Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету

1303777,00 1303777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1303777,00

7650
Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00 3000,00

9000 Міжбюджетні трансферти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00

9800

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00

 Всього 486160,00 486160,00 0,00 0,00 0,00 181000,00 0,00 0,00 0,00 181000,00 181000,00 667160,00

Економіст планово-економічного відділу О.Г.Дудник

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

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів1

Код ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС2

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд

Всього
видатки 

споживання

з них

Додаток №2

до рішення селищної ради ради від 22.11.2018р № 552

"Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік"

РОЗПОДІЛ
видатків селищного бюджету на 2018 рік

 



 

(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 

0150 Придбання оргтехніки 35,315

Придбання вуличних тренажерів 0,000

Придбання снігоприбиральної 

техніки
0,000

в т.ч. співфінансування 0,000

в т.ч. за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

0,000

Придбання системи для очистки 

води
128,000 128,000

Придбання обладнання та 

предметів довгострокового 

користування, в т.ч.:

0,000

співфінансування 0,000
за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

0,000

Придбання теплового лічильника 10,655

Поповнення бібліотечного фонду 2,500

Придбання комп"ютерної техніки 

та музичного обладнання, в т.ч. :
0,000

співфінансування 0,000

за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій

0,000

6011
Капітальний ремонт даху 

житлового фонду ( Молодіжна, 16 )
250,000

7310

Будівництво зовнішніх мереж 

централізованого водопостачання 

вулиць  Труда, Незалежності, 

Березова, Чумацька (одержувач 

КВКП"Водограй")

187,035

Придбання вуличних тренажерів 121,200

Придбання снігоприбиральної 

техніки
70,700

в т.ч. співфінансування 1,900

в т.ч. за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

190,000

4060

4030

6030

7363

Додаток № 5

до рішення сесії селищної ради від 22.12.2017 № 406

"Про селищний  бюджет на 2018 рік" (в редакції 

рішення сесії від 22.11.2018 № 552)

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

розвитку у 2018  році        

1010

 



 

Придбання обладнання та 

предметів довгострокового 

користуванняя, в т.ч.:

85,850

співфінансування 0,850

за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій

85,000

Придбання комп"ютерної техніки 

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

співфінансування 0,500

за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій

50,000

6016

Придбання теплових лічильників 

(одержувач КП "Власівські 

мережі")

360,000

7650

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки, що 

підлягає продажу

3,000 3,000

Придбання насосів ЕЦВ-8-25/100 

(одержувач КВКП "Водограй")
110,000

Придбання гідродинаміної прочисної 

машини (одержувач КВКП 

"Водограй")

99,800

7670

Придбання бензинового генератора, 

хімічного насосу ( одержувач КП 

"Власівські мережі")

45,000

Придбання теплового лічильника 

(приміщення початкової школи 

ЗОШ №8)

25,000

Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

капітальний ремонт будівлі ЗОШ 

№8 ( заміна вікон і дверей, заміна 

сантехнічного обладнання в 

туалетних кімнатах, 

блискавказахист будівлі) 

110,000

Придбання медичного обладнання 

для Амбулаторії № 6 КЗ "Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги м.Світловодськ" 

(аналізатор сечі та автоматичний 

гематологічний аналізатор)

221,500

9800

Придбання комп"ютерної та офісної 

техніки (Світловодське УДКСУ в 

Кіровоградській обл)

50,000 50,000

1 916,055 181,000

О.Г.ДудникЕкономіст планово-економічного відділу

7363

7670

9770



 

тис.грн.

492,10

50,00

542,10

90,60

90,60

Загальний фонд

9770 "Інші субвенції з 

місцевого бюджету "   
( ЗОШ №8: послуги по 

встановленню теплового 

лічильника в приміщенні 

початкової школи - 20,0 

тис.грн.; виготовлення  

кошторисної документації 

на автоматичну систему 

пожежної сигналізації - 

25,0 тис.грн.)

45,00

45,00

Економіст планово-економічного відділу Дудник О.Г.

Код бюджету

Назва місцевого 

бюджету 

адміністративно-

територіальної 

одиниці

9770 "Інші субвенції з 

місцевого бюджету " 
(ЗОШ №8: придбання 

теплового лічильника в 

приміщення початкової 

школи - 25,0 тис.грн.;  

виготовлення проектно - 

кошторисної документації 

на капітальний ремонт 

будівлі (заміна вікон і 

дверей, заміна 

сантехнічного 

обладнання в туалетних 

кімнатах, блискавказахист 

будівлі - 110,0 тис.грн.)

Бюджет м. 

Світловодськ
135,00

Державний бюджет

Всього 135,00

9770 "Інші субвенції з 

місцевого бюджету " 
(Амбулаторія №6 КЗ 

"Центр первинної медико-

санітарної допомоги 

м.Світловодськ" на  

виготовлення  

кошторисної документації 

та встановлення 

автоматичної системи 

пожежної сигналізації  )

50,00

Додаток №6

до рішення сесії селищної ради від 22.12.2017р № 406

"Про  селищний бюджет на 2018 рік"( в редакції рішення

 сесії від 22.11.2018р №552)

Міжбюджетні трансферти з селищного бюджету  на 2018 рік

Субвенції з селищного бюджету

Спеціальний фонд

9800  "Субвенції з 

місцевого бюджету 

державному бюджету 

на виконання програм 

соціально-

економічного 

розвитку регіону" ( 

Світловодське 

управління Державної 

казначейської служби 

України в 

Кіровоградській 

області на придбання  

комп"ютерної та 

офісної техніки)

50,00

9770 "Інші субвенції з 

місцевого бюджету " 
(Амбулаторія №6 КЗ 

"Центр первинної медико-

санітарної допомоги 

м.Світловодськ" :  

придбання аналізатора 

сечі та автоматичного 

гематологічного 

аналізатора  )

221,50

221,50

В
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