
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцять сьома сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

18  грудня  2018 року                                                                        № 562 

 

Про селищний бюджет на 2019 рік 

 

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 43, 55, 69, 691, 71, 

72, 73, 77, 91, 93, 101 Бюджетного кодексу України, пунктом 20 прикінцевих 

положень Бюджетного кодексу України, Власівська селищна рада 

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Визначити на 2019 рік: 

- доходи селищного бюджету у сумі 11987,4 тис.грн., в тому числі доходи 

загального фонду селищного бюджету у сумі 11139,8 тис.грн., доходи 

спеціального фонду бюджету – у сумі 847,600 тис.грн. згідно з додатком № 1 до 

цього рішення; 

-  видатки селищного бюджету в сумі 11987,4 тис.грн., у тому числі 

видатки загального фонду – у сумі 10555,6 тис.грн. та видатки спеціального 

фонду бюджету - у сумі 1431,8 тис.грн.; 

-  профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 

584,2 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення; 

-  дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 

584,2 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення; 

-  оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 

50,0 тис.грн., що становить 0,47 відсотків видатків загального фонду селищного 

бюджету, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення на 2019 рік за бюджетними 

програмами згідно з додатком № 3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2019 рік:  

3.1.  розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на 

будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої та соціальної 

інфраструктури за об’єктами згідно з додатком № 4; 



 

3.2.  перелік видатків селищного бюджету на реалізацію селищних 

програм згідно з додатком № 5 до цього рішення.          

4. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2019 рік: 

1)  до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного 

кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу 

України; 

2)  джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.   

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 

селищного бюджету на 2019 рік: 

1)  у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ та частиною 

першою статті 71 Бюджетного кодексу України; 

2)  у частині  фінансування є надходження, визначені частиною другою 

статті 72 Бюджетного кодексу України. 

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду 

селищного бюджету на 2019 рік за їх економічною структурою відповідно до 

пункту 2 статті 55 Бюджетного кодексу України:  

-  оплата праці працівників бюджетних установ; 

-  нарахування на заробітну плату; 

-  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

-  забезпечення продуктами харчування; 

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

-  поточні трансферти населенню. 

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право Виконавчому комітету Власівської селищної ради отримувати у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових 

касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених 

видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок 

коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 

відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до 

кінця поточного бюджетного періоду. 

8. Забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України  стосовно: 

1)  затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цього рішення; 

2)  здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених 

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів; 



 

3)  забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 

бюджет за бюджетними програмами, бюджетні призначення щодо яких 

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 

Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 

зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за 

кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів 

споживання.    

9. Дозволити селищному голові в процесі виконання селищного бюджету, 

в разі необхідності, здійснювати розпорядженням перерозподіл призначень за 

бюджетною програмою у межах загального обсягу її бюджетних призначень 

окремо по загальному та спеціальному фондах селищного бюджету в розрізі 

економічної класифікації видатків бюджету.  

При цьому перерозподіл, що призводить до зміни затверджених 

бюджетних призначень за бюджетними програмами по загальному та 

спеціальному фонду, здійснюється за рішенням виконавчого комітету, 

погодженим з постійною комісією з бюджетно-фінансових питань та соціально-

економічного розвитку.  

10. Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових 

асигнувань з селищного бюджету, без відповідних пропозицій по збільшенню 

доходів або зменшенню видатків. 

11. Це рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року. 

12. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.БАБАЧЕНКО  



 

до рішення селищної ради від 18.12.2018р № 562

(грн)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  11092110,00 11005610,00 86500,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  1854655,00 1854655,00 0,00 0,00

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції)
321100,00 321100,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 321100,00 321100,00 0,00 0,00

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) 
1259155,00 1259155,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 1259155,00 1259155,00 0,00 0,00

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів
274400,00 274400,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 9150955,00 9150955,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 6302500,00 6302500,00 0,00 0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості

9900,00 9900,00 0,00 0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості

15400,00 15400,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості

700,00 700,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості

321100,00 321100,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  3299200,00 3299200,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  2306300,00 2306300,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  10100,00 10100,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  289800,00 289800,00 0,00 0,00

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

18030000 Туристичний збір 255,00 255,00 0,00 0,00

18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними 

особами 
255,00 255,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок  2848200,00 2848200,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 10400,00 10400,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2837800,00 2837800,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 86500,00 0,00 86500,00 0,00

19010000 Екологічний податок 86500,00 0,00 86500,00 0,00

19010100
Надходження від викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення 
86500,00 0,00 86500,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  895290,00 134190,00 761100,00 0,00

21000000
Доходи від власності та підприємницької 

діяльності  
1500,00 1500,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження  1500,00 1500,00 0,00 0,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1500,00 1500,00 0,00 0,00

Додаток 1

ДОХОДИ

селищного бюджету на 2019 рік

Код
Найменування згідно з класифікацією доходів 

бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі  

бюджет розвитку

"Про селищний бюджет на 2019 рік"

  



 

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 
118190,00 118190,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 115400,00 115400,00 0,00 0,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 115400,00 115400,00 0,00 0,00

22080000
Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та 

іншим державним майном  
2700,00 2700,00 0,00 0,00

22080400

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності 

2700,00 2700,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  90,00 90,00 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  

90,00 90,00 0,00 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження  14500,00 14500,00 0,00 0,00

24060000 Інші надходження  14500,00 14500,00 0,00 0,00

24060300 Інші надходження  14500,00 14500,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  761100,00 0,00 761100,00 0,00

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із 

законодавством 
761100,00 0,00 761100,00 0,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
723800,00 0,00 723800,00 0,00

25010200
Надходження бюджетних установ від додаткової 

(господарської) діяльності 
26100,00 0,00 26100,00 0,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  11200,00 0,00 11200,00 0,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних 

трансфертів)
11987400,00 11139800,00 847600,00 0,00

X Разом доходів 11987400,00 11139800,00 847600,00 0,00  



 

                                                                                                                   

( грн.)

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку

200000 Внутрішне фінансування 0,00 -584200,00 584200,00 584200,00

203000 Інше внутрішне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00

203400 Фінансування за рахунок коштів 

єдиного казначейського рахунку

0,00 0,00 0,00 0,00

203410 Одержано 0,00

203420 Повернено 0,00 0,00

208000 Фінансування за рахунок 

зміни залишків коштів 

бюджетів

0,00 -584200,00 584200,00 584200,00

в тому числі за рахунок зміни 

залишків коштів

0,00 0,00 0,00 0,00

208100 На початок періоду 0,00

208200 На кінець періоду 0,00

208400 Кошти, одержані із загального 

фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

0,00 -584200,00 584200,00 584200,00

Усього за типом кредитора 0,00 -584200,00 584200,00 584200,00

600000 Фінансування за активними 

операціями

0,00 -584200,00 584200,00 584200,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 0,00 -584200,00 584200,00 584200,00

в тому числі за рахунок зміни 

залишків коштів

0,00 0,00 0,00 0,00

602100 На початок періоду 0,00

602200 На кінець періоду 0,00

602400 Кошти, одержані із загального 

фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

0,00 -584200,00 584200,00 584200,00

Усього за типом боргового 

зобов'язання

0,00 -584200,00 584200,00 584200,00

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Додаток № 2

до рішення сесії селищної ради від 18.12.2018 № 562 

"Про селищний  бюджет на 2019 рік"

Фінансування селищного бюджету   на 2019 рік

Код

Найменування 

згідно з класифікацією фінансування 

бюджету

Всього

 



 

(грн.)

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

0100000 Власівська селищна рада 10555600,00 10555600,00 5054300,00 407600,00 0,00 1431800,00 584200,00 819100,00 0,00 0,00 612700,00 11987400,00

0110000

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

10555600,00 10555600,00 5054300,00 407600,00 0,00 1431800,00 584200,00 819100,00 0,00 0,00 612700,00 11987400,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

4507400,00 4507400,00 4098700,00 119700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4507400,00

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 719900,00 719900,00 0,00 0,00 0,00 943100,00 200000,00 743100,00 0,00 0,00 200000,00 1663000,00

0113210 3210 1050
Організація та проведення 

громадських робіт
40800,00 40800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40800,00

0113240 3240 Інші заклади та заходи 327800,00 327800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327800,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
327800,00 327800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327800,00

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 17300,00 17300,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 32300,00

видатки 

розвитку

РАЗОМ

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ 

підпрограми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

Додаток 3

до рішення селищної  ради від 18.12.2018р № 562

"Про селищний бюджет на 2019 рік"

РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2019 рік

 



 

4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

34300,00 34300,00 0,00 0,00 0,00 18000,00 0,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 52300,00

4080
Інші заклади та заходи в галузі 

культури і мистецтва
20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00

4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00

6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
2176300,00 2176300,00 0,00 247300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2176300,00

7460

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури

1635000,00 1635000,00 0,00 0,00 0,00 290000,00 290000,00 0,00 0,00 0,00 290000,00 1925000,00

7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету

1635000,00 1635000,00 0,00 0,00 0,00 290000,00 290000,00 0,00 0,00 0,00 290000,00 1925000,00

7670 0490
Внески до статутного капіталу 

суб`єктів господарювання
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79200,00 79200,00 0,00 0,00 0,00 79200,00 79200,00

8130 0320
Забезпечення діяльності місцевої 

пожежної охорони
1076800,00 1076800,00 955600,00 40600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1076800,00

8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86500,00 0,00 58000,00 0,00 0,00 28500,00 86500,00

X X Усього 10555600,00 10555600,00 5054300,00 407600,00 0,00 1431800,00 584200,00 819100,00 0,00 0,00 612700,00 11987400,00



 

Код 

Програмної 

класифікації 

видитків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування об’єкта відповідно  

до проектно- кошторисної 

документації, тощо

Строк реалізації 

(рік початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

об"єкта, 

гривень

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності 

об"єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

Виготовлення проекту на  

капітальний ремонт будівлі
2019 100000,00

Придбання системи очистки 

води
2019 100000,00

0117670 7670 0490

Придбання газоаналізатора 

(одержувач КП "Власівські 

мережі") 

2019 79200,00

Підписка періодичних видань 2019 5000,00

Поповнення бібліотечного 

фонду
2019 10000,00

Виготовлення проекту на 

реконструкцію вулиці 

Молодіжна

2019 190000,00

Виготовлення кошторису на 

капітальний ремонт доріг вул. 

Приморська, Чумацька, 

Незалежності, Сонячна

2019 100000,00

Х Х Х Х 584 200,00 Х

Додаток  4

до рішення сесії селищної ради від 18.12.2018 № 562 

"Про селищний  бюджет на 2019 рік" 

РОЗПОДІЛ коштів бюджету розвитку селищного бюджету за  об'єктами у 2019 році

0117461

0111010

0114030

1010 0910

4030 0824

7461 0456
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0113242 3242 1090

Інші  заходи у 

сфері 

соціального 

захисту і 

соціального 

забезпечення

281400,00 281400,00

Х Х Х Всього Х 281400,00 281400,00

Код 

Програми 

класифікації 

видатків та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програми 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування 

головного 

розпорядника коштів 

місцевого бюдету/ 

відповідального 

виконавця 

бюджетної програми 

згідно з  ТПКВКМБ

Спеціальний 

фонд

       Додаток  5

 до рішення  селищної ради від 18.12.2018р  № 562

"Про селищний бюджет на 2019 рік"

Х

У
с
ь
о

го

З
а

га
л

ь
н

и
й

 ф
о

н
д

Найменування 

програми

Селищна комплексна 

програма соціальної 

підтримки  учасників 

АТО і ОСС та членів 

їх сімей, сімей 

поранених (загиблих) 

військослужбовців  і 

вшанування пам"яті 

загиблих  на 2019-

2020 роки

Код 

Функціональн

ої класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

дата та 

номер 

документа, 

яким 

затвердже

но 

програму

( грн.)

РОЗПОДІЛ витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих програм

  у 2019 році

 


