
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(сорок перша сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

19  квітня  2019 року                                                                        № 629 

 

Про внесення змін до рішення 

селищної ради від 18.12.2018р 

№ 562 «Про селищний бюджет на 

2019 рік» 

 

В зв’язку з необхідністю внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік, 

відповідно до Програми оснащення водопровідних вводів багатоквартирних 

житлових будинків смт Власівка вузлами комерційного обліку на 2019 рік, на 

виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання» та на підставі статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування Власівська  селищна  рада     

ВИРІШУЄ: 

1. Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 18 грудня 2018 року 

№ 562 «Про селищний бюджет на 2019 рік» (з відповідними змінами), а саме: 

1.1. Збільшити загальний обсяг видатків селищного бюджету на суму 

852,0 тис.грн. за рахунок вільного залишку коштів загального фонду селищного 

бюджету, що склалися станом на 01.01.2019 року згідно додатку, в тому числі:  

- збільшити видатки загального фонду на суму 290,0 тис.грн.; 

- збільшити видатки спеціального фонду на суму 562,0 тис.грн.  

1.2. Установити профіцит коштів загального фонду селищного бюджету  

у сумі 562,0 тис.грн., напрямком якого визначити передачу коштів із загального 

фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

1.3. Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 

562,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 

загального фонду до  бюджету розвитку.  

1.4. Внести зміни до додатку 2 даного рішення (додається). 

1.5. Додаток 4 «Розподіл коштів бюджету розвитку селищного бюджету 

за об’єктами у 2019 році» до даного рішення сесії селищної ради викласти в 

новій редакції (додається). 

 



 

 

1.6. Визначити одержувачем коштів КВКП «Водограй»: 

 по ТКВКБМС 0116016 «Впровадження засобів обліку витрат та 

регулювання споживання води та теплової  енергії» в сумі 350,0 тис.грн.; 

 по ТКВКБМС 0117310 «Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства» в сумі 300,0 тис.грн. 

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.)

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку

200000 Внутрішне фінансування 3232540,00 1853420,00 1379120,00 1379120,00

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

3232540,00 1853420,00 1379120,00 1379120,00

в тому числі за рахунок 

зміни залишків коштів

3232540,00 2999620,00 232920,00 232920,00

208100 На початок періоду 7699253,79 7311345,22 387908,57 260450,20

208200 На кінець періоду 4466713,79 4311725,22 154988,57 27530,20

208400 Кошти, одержані із 

загального фонду до 

бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

0,00 -1146200,00 1146200,00 1146200,00

Усього за типом 

кредитора

3232540,00 1853420,00 1379120,00 1379120,00

600000 Фінансування за 

активними операціями

3738340,00 2359220,00 1379120,00 1379120,00

602000 Зміни обсягів готівкових 

коштів

3738340,00 2359220,00 1379120,00 1379120,00

в тому числі за рахунок 

зміни залишків коштів

3232540,00 2999620,00 232920,00 232920,00

602100 На початок періоду 7699253,79 7311345,22 387908,57 260450,20

602200 На кінець періоду 4466713,79 4311725,22 154988,57 27530,20

602400 Кошти, одержані із 

загального фонду до 

бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

505800,00 -640400,00 1146200,00 1146200,00

Усього за типом 

боргового зобов'язання

3738340,00 2359220,00 1379120,00 1379120,00

Спеціальний фонд

Додаток № 2

до рішення сесії селищної ради від 18.12.2018 № 562 

"Про селищний  бюджет на 2019 рік" в редакції рішення 

сесії селищної ради від 19.04.2019р № 629

Фінансування селищного бюджету   на 2019 рік

Код

Найменування 

згідно з класифікацією 

фінансування бюджету

Всього
Загальний 

фонд



 

(грн.)

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

0100000 Власівська селищна рада 290000,00 202000,00 0,00 0,00 88000,00 562000,00 562000,00 0,00 0,00 0,00 562000,00 852000,00

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

290000,00 202000,00 0,00 0,00 88000,00 562000,00 562000,00 0,00 0,00 0,00 562000,00 852000,00

0110150 0150 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технячне забезпечення діяльності 

селищної ради
2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00

0116016 6016 0620
Впровадження засобів обліку витрат та 

регулювання споживання води та 

теплової енергії
88000,00 0,00 0,00 0,00 88000,00 262000,00 262000,00 0,00 0,00 0,00 262000,00 350000,00

0117310 7310 443,00
Будівництво об"єктів житлово-

комунального господарства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 300000,00

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

кошти місцевого бюджету
200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00

X X X Усього 290000,00 202000,00 0,00 0,00 88000,00 562000,00 562000,00 0,00 0,00 0,00 562000,00 852000,00

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатків селищного бюджету на 2019 рік

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 згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

РАЗОМ

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

від 18.12.2018р № 562 "Про селищний бюджет на 2019 рік"

Додаток 3

до рішення селищної ради від 19.04.2019р № 629

"Про внесення змін до рішення селищної ради 

РОЗПОДІЛ

 



 

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

"+" ; "-" на 

сесію

Рівень 

будівельної 

готовності 

об"єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

0110150 0150 0111
Придбання комп"ютерної 

техніки
2019 21720,00

Придбання принтера 2019 6000,00

Придбання прасувального 

катка
2019 46000,00

Виготовлення проекту на  

капітальний ремонт будівлі
2019 100000,00

Придбання системи очистки 

води
2019 100000,00

Підписка періодичних 

видань
2019 5000,00

Поповнення бібліотечного 

фонду
2019 10000,00

0116016 6016

Придбання лічильників води 

для оснащення вузлами 

комерційного обліку 

централізованого 

водопостачання 

багатоквартирні житлові 

будинки (одержувач КВКП 

"Водограй")

2019 262000,00 262000,00

0117310 7310

Розробка робочого проекту 

реконструкції насосної 

станції II-го підйому 

(одержувач КВКП 

"Водограй")

300000,00 300000,00

0117650 7650 0490

Проведення експертної 

грошової оцінки земельної 

ділянки

2019 3000,00

0117660 7660 0490

Виготовлення та погодження 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки для подальшого 

продажу права оренди за 

адресою вул. Східна та вул. 

Молодіжна, 53а

11000,00

0117670 7670 0490

Придбання тепловізора 

(одержувач КП "Власівські 

мережі") 

2019 140000,00

Виготовлення проекту на 

реконструкцію вулиці 

Молодіжна

2019 190000,00

Виготовлення кошторису на 

капітальний ремонт доріг 

вул. Приморська, Чумацька, 

Незалежності, Сонячна

2019 100000,00

0119750 9750 0180

Співфінансування 

реконструкції 

загальноосвітньої школи №8 

Світловодської міської ради 

по вул.Труда, 86 смт 

Власівка (із виготовленням 

проектно-кошторисної 

документації)

2019 84400,00

Х Х Х Х 1 379 120,00 562 000,00 Х

4030 0824

1010 0910

7461 0456

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

Додаток  4

до рішення сесії селищної ради від 18.12.2018 № 562 

"Про селищний  бюджет на 2019 рік"  в редакції рішення сесії 

селищної ради від 19.04.2019р № 629

0117461

0111010

0114030

 


