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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                       № _____ 
 

 

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 та 

на підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування Власівська 

селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Внести зміни в 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 

1668,920 тис.грн. згідно додатку, в тому числі:  

-  збільшити видатки загального фонду на суму 1541,400 тис.грн. за 

рахунок вільного залишку коштів загального фонду селищного бюджету, що 

склалися станом на 01.01.2019 року; 

-  збільшити видатки спеціального фонду на суму 127,520 тис.грн. за 

рахунок залишку коштів бюджету розвитку, що склалися станом на 01.01.2019 

року.  

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

1.3. Додаток 4 «Розподіл коштів бюджету розвитку селищного бюджету за 

об’єктами у 2019 році» та додаток 5 «Розподіл витрат селищного бюджету на 

реалізацію місцевих програм у 2019 році» до  даного рішення сесії селищної ради 

викласти в новій редакції (додаються). 

1.4. Визначити одержувачами коштів: 

-  КВКП «Водограй» по КТПКВК 6013 «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства» в сумі 999,0 тис.грн.; 
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-  КП «Власівські мережі» по КТПКВК 6012 «Забезпечення діяльності з 

виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» в сумі 68,4 тис.грн. 

та по КТПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» в 

сумі 60,8 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 
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РОЗПОДІЛ

видатків селищного бюджету

до рішення сесії "Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік" від 21.02.2019р
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( грн.)

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку

200000 Внутрішне фінансування 2580840,00 1869120,00 711720,00 711720,00

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

2580840,00 1869120,00 711720,00 711720,00

в тому числі за рахунок зміни 

залишків коштів

2580840,00 2453320,00 127520,00 127520,00

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

208200 На кінець періоду 5118413,79 4858025,22 260388,57 132930,20

208400 Кошти, одержані із загального 

фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

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

Усього за типом кредитора 2580840,00 1869120,00 711720,00 711720,00

600000 Фінансування за активними 

операціями

2580840,00 1869120,00 711720,00 711720,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 2580840,00 1869120,00 711720,00 711720,00

в тому числі за рахунок зміни 

залишків коштів

2580840,00 2453320,00 127520,00 127520,00

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

602200 На кінець періоду 5118413,79 4858025,22 260388,57 132930,20

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

2580840,00 1869120,00 711720,00 711720,00

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 21.02.2019р №_____

Фінансування селищного бюджету   на 2019 рік

Код

Найменування 

згідно з класифікацією 

фінансування бюджету

Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



ПРОЕКТ 

(грн.)

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

0100000 Власівська селищна рада 1541400,00 483000,00 0,00 0,00 1058400,00 127520,00 127520,00 0,00 0,00 0,00 127520,00 1668920,00

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

1541400,00 483000,00 0,00 0,00 1058400,00 127520,00 127520,00 0,00 0,00 0,00 127520,00 1668920,00

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

73000,00 73000,00 0,00 0,00 0,00 6720,00 6720,00 0,00 0,00 0,00 6720,00 79720,00

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 260000,00 260000,00 0,00 0,00 0,00 46000,00 46000,00 0,00 0,00 0,00 46000,00 306000,00

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

150000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

0116012 6012 0620
Забезпечення діяльності з 

виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії

68400,00 0,00 0,00 0,00 68400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68400,00

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства
990000,00 0,00 0,00 0,00 990000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990000,00

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки 

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

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

або прав на них комунальної власності 

для продажу на земельних торгах та 

проведення таких торгів

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 11000,00 11000,00

0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб`єктів 

господарювання
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60800,00 60800,00 0,00 0,00 0,00 60800,00 60800,00

X X X Усього 1541400,00 483000,00 0,00 0,00 1058400,00 127520,00 127520,00 0,00 0,00 0,00 127520,00 1668920,00

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

Додаток 3

до рішення селищної ради від 21.02.2019р №___

"Про внесення змін до рішення селищної ради 

РОЗПОДІЛ
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

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії
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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 6720,00 6720,00

Придбання принтера 2019 6000,00 6000,00

Придбання прасувального катка 2019 40000,00 40000,00

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

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки
2019 3000,00 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 11000,00

0117670 7670 0490
Придбання тепловізора (одержувач КП 

"Власівські мережі") 
2019 140000,00 60800,00

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 711 720,00 127 520,00 Х

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 21.02.2019р № ____

0117461

0111010

0114030 4030 0824

1010 0910

7461 0456
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0113242 3242 1090

Інші  заходи у 

сфері 

соціального 

захисту і 

соціального 

забезпечення

рішення сесії 

№560 від 

18.12.2018р

281400,00 281400,00

0116030 6030 0620

Організація 

благоустрою 

населенних 

пунктів

рішення сесії 

№558 від 

18.12.2018р

640000,00 640000,00

0118340 8340 0540

Природоохорон

ні заходи за 

рахунок цільових 

фондів

рішення сесії 

№558 від 

18.12.2018р

86500,00 86500,00

0117670 7670 0490

Внески до 

статутного 

капіталу 

суб"єктів 

господарювання

рішення сесії 

№558 від 

18.12.2018р

140000,00 140000,00 140000,00

0117650 7650 0490

Проведення 

експертної 

грошової оцінки 

земельної 

ділянки чи права 

на неї

рішення сесії 

№407 від 

15.01.2018р

3000,00 3000,00 3000,0

0117660 7660 0490

Підготовка 

земельних 

ділянок 

несільськогоспо

дарського 

призначенняабо 

прав на них 

комунальної 

власності для 

продажу на 

земельних 

торгах та 

проведення 

таких торгів

рішення сесії 

№407 від 

15.01.2018р

11000,00 11000,00 11000,00

Х Х Х Всього Х 1161900,00 921400,00 240500,00 154000,00

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

Програма розвитку 

земельних відносин 

смт Власівка на 2018-

2020 рр 

Програма розвитку 

земельних відносин 

смт Власівка на 2018-

2020 рр 

Програма охорони 

навколишнього 

природного 

середовища смт 

Власівка на 2018-

2025рр

Програма охорони 

навколишнього 

природного 

середовища смт 

Власівка на 2018-

2025рр

Програма охорони 

навколишнього 

природного 

середовища смт 

Власівка на 2018-

2025рр

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 

затверджено 

програму

( грн.)

       Додаток  5

 до рішення  селищної ради від 18.12.2018р  № 562

"Про селищний бюджет на 2019 рік"

РОЗПОДІЛ витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих програм

  у 2019 році

в редакції рішення сесії селищної ради від 21.02.2019р № 

 


