ПРОЕКТ

ВВЕДЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХVІ СЕСІЯ

VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 17 жовтня 2018 року

с.Тернова

Про внесення змін до рішення
XХVІVІІI сесії VІII скликання
«Про селищний бюджет на 2018 рік»
Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України та ст. 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з виконанням доходної частини загального
фонду селищного бюджету станом на 01.10.2018 року на 116,9%, селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Установити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2018 рік у сумі 4959,2
тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у. сумі 4177,7 тис грн.,
спеціального фонду 781,5 тис.грн. (додаток №1).
1.1.Затвердити збільшення доходної частину загального фонду селищного бюджету
на суму 124,5 тис.грн., а саме:
- по ККД 14031900 (Пальне) збільшити на 8,0 тис.грн.;
- по ККД 14040000 (Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів) збільшити на 30,0 тис.грн.;
- по ККД 18010200 (Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості)
збільшити на 9,0 тис.грн.;
- по ККД 18010300 (Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості)
збільшити на 41,1 тис.грн.;
- по ККД 18010400 (Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості)
збільшити на 1,0 тис.грн.;
- по ККД 18010700 (Земельний податок з фізичних осіб ) збільшити на 22,0 тис.грн.;
- по ККД 18050300 (Єдиний податок з юридичних осіб ) збільшити на 3,4 тис.грн.;
- по ККД 22080400 (Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності ) збільшити на
10,0 тис.грн.
1.2.Затвердити зменшення доходної частину загального фонду селищного бюджету
на суму 54,0 тис.грн., а саме:

- по ККД 18010600 (Орендна плата з юридичних осіб) зменшити на 54,0 тис.грн.;
2. Затвердити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2018 рік у сумі 5618,6
тис грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду 4347,1 тис грн., видатки
спеціального фонду 1271,5 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2), та головними розпорядниками (додаток
№3).
2.1. Затвердити збільшення видатків загального фонду бюджету за рахунок
перевиконання доходної частини бюджету у сумі 70,5 тис.грн. по ТКВКБМС 0107461
КЕКВ 2240;
2.2. Затвердити перерозподіл видатків загального фонду бюджету:
- зменшити видатки загального фонду по ТКВКБМС 0100150 КЕКВ 2240 на 20 тис.грн. і
направити їх до бюджету розвитку;
- у зв’язку із збільшенням вартості природного газу та необхідність збільшення видатків
на його оплату зменшити видатки по ТКВКБМС 0100150 КЕКВ 2282 на 4,0 тис.грн.,
зменшити видатки по ТКВКБМС 0105012 КЕКВ 2282 на 6,0 тис.грн. та збільшити
видатки по ТКВКБМС 0100150 КЕКВ 2274 на 10,0 тис.грн.
- у зв’язку з тим що проект згідно «Програми благоустрою громадського простору
території населених пунктів Введенської селищної ради на 2018 рік» не набув перемоги в
обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє»,
зменшити видатки по ТКВКБМС 0107370 КЕКВ 2282 на 135,0 тис.грн. та збільшити
видатки по ТКВКБМС 0107461 КЕКВ 2240 на 135,0 тис.грн.
- у зв’язку з тим, що сесією ХVІVІІІ скликання VІІІ від 30.08.2018 року ХVІарківської обласної
ради не передбачено проведення експлуатаційного утримання (ямковий ремонт)
автомобільної дороги загального користування Кам’яна Яруга-Введенка–Тернова, що
суміщається з вул.Центральна в с.Тернова, за рахунок субвенції районному бюджету для
подальшого перерахування обласному бюджету для Департаменту капітального
будівництва ХVІарківської ОДА , зменшити видатки по ТКВКБМС 0109770 КЕКВ 2620 на
300,0 тис та перерозподілити наступним чином:
направити 80,0 тис.грн із загального фонду до бюджету розвитку спеціального
фонду;
збільшити видатки по 0109770 КЕКВ 2620 і направити 70,0 тис.грн у якості
субвенції районному бюджету для КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім.М.І.
Кононенка» з метою забезпечення інсуліном мешканців Введенської селищної ради.
збільшити видатки по ТКВКБМС 0107461 КЕКВ 2240 на 20,0 тис.грн.
2.3. Затвердити збільшення видатків спеціального фонду бюджету у сумі 100,0
тис.грн.:
- на суму 80,0 тис.грн шляхом передачі із загального фонду до бюджету розвитку (за
рахунок перерозподілу видатків загального фонду бюджету) на придбання додаткового
обладнання (отвалу поворотного) (ТКВКБМС 0106030 КЕКВ 3110);
- на суму 20,0 тис.грн шляхом передачі із загального фонду до бюджету розвитку (за
рахунок перерозподілу видатків загального фонду бюджету) (ТКВКБМС 0107367 КЕКВ
3122).
2.4. Затвердити перерозподіл видатків спеціального фонду бюджету:
- у зв’язку зі зміною призначення субвенції згідно рішення сесією ХVІVІІІ скликання VІІІ від
30.08.2018 року ХVІарківської обласної ради на реконструкцію вуличного освітлення
видатки в межах ТКВКБМС 0107363 зменшити по КЕКВ 3122 на 100,0 тис.грн. та
збільшити по КЕКВ 3142 на 100,0 тис.грн.
- у зв’язку з необхідністю придбання додаткового обладнання (отвалу поворотного)
зменшити видатки по ТКВКБМС 0107367 КЕКВ 3122 на 100,0 тис.грн.та збільшити
видатки по ТКВКБМС 0106030 КЕКВ 3110 на 100,0 тис.грн.
- збільшити видатки ТКВКБМС 0107367 КЕКВ 3122 на 20,0 тис.грн.;
2.5. Затвердити перерозподіл видатків спеціального фонду бюджету проведений
Розпорядженням голови селищної ради №11 від 25.07.2018 року:

- зменшити видатки по ТКВКБМС 0107461 КЕКВ 2240 на 530,0 тис.грн.та збільшити
видатки по ТКВКБМС 0107462 КЕКВ 2240 на 530,0 тис.грн. придбання додаткового
обладнання (отвалу поворотного).
3. Перерозподілити видатки у зв’язку з прийняттям Програми організації суспільно
корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у
вигляді виконання суспільно корисних робіт, у Введенській селищній раді на 2018-2020
роки та необхідністю її фінансування зменшити видатки по ТКВКБМС 0106030 КЕКВ
2111 на 8,0 тис.грн. КЕКВ 2120 на 2,0 тис.грн. на Програму проведення громадських
робіт на території Введенської селищної ради на 2018 рік та затвердити фінансування на
2018 рік Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом
накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у
Введенській селищній раді на 2018-2020 роки. ТКВКБМС 0106030 КЕКВ 2111 на 8,0
тис.грн. КЕКВ 2120 на 2,0 тис.грн.
4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2018 рік (додаток №5):
5. Установити дефіцит селищного бюджету у сумі 659,4 тис.грн. Джерелом покриття
дефіциту загального та спеціального фонду визначити вільний залишок коштів, які
спрямовуються на видатки загального фонду у сумі 169,4 тис.грн. та спеціального фонду
490,0 тис.грн.
6. Затвердити в складі видатків селищного бюджету перерозподіл видатків загального
фонду між програмами та затвердити фінансування місцевих програм на загальну суму
840,5 тис.грн. (додаток №4).
7. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної
бюджетної установи входячи з обсягів відповідальних бюджетних асигнувань (додаток
№6)
8. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів
Введенської селищної ради на період 2017-2018 років, Програми розроблення
містобудівної документації населених пунктів Введенської селищної ради на 2017-2018
роки, Програми впровадження вуличного освітлення на території населених пунктів
Введенської селищної ради на 2018 - 2019 рік, Програми благоустрою громадського
простору територій населених пунктів Введенської селищної ради на 2018 рік, Програми
навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування, працівників та депутатів Введенської селищної ради на 2018 рік,
Програми підтримки і розвитку фізичної культури та спорту на території Введенської
селищної ради на 2018 рік стосовно змін в фінансуванні.
9. Головному бухгалтеру селищної ради Березка О.В., внести зміни до кошторисів та
планів асигнувань загального фонду та спеціального фонду селищного бюджету на 2018
рік.
10. Додатки №1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, благоустрою, бюджету, фінансів та будівництва. (Пятакова О.М.)

Голова селищної ради

Г.Ю.Геращенко

