ВВЕДЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХVІІІ СЕСІЯ

VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 20 грудня 2018 року

с.Тернова

Про внесення змін до рішення
XХVІI сесії VII скликання
«Про селищний бюджет на 2018 рік»
Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України та ст. 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», 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 57,48 тис.грн., а саме:
- по ККД 18011000 (Транспортний податок з фізичних осіб) збільшити на 16,0 тис.грн.;
- по ККД 18011100 (Транспортний податок з юридичних осіб) збільшити на 2,0 тис.грн.;
- по ККД 18010700 (Земельний податок з фізичних осіб ) збільшити на
18,48 тис.грн.;
- по ККД 18050400 (Єдиний податок з фізичних осіб ) збільшити на
21,0 тис.грн.;
1.2.Затвердити зменшення доходної частину загального фонду селищного бюджету
на суму 57,48 тис.грн., а саме:
- по ККД 13010200 (Орендна плата з юридичних осіб) зменшити на
0,3 тис.грн.;
- по ККД 18010600 (Орендна плата з юридичних осіб) зменшити на 36,0 тис.грн.;
- по ККД 18050500 (Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік
дорівнює або перевищує 75 відсотків) зменшити на 21,0 тис.грн.
- по ККД 22090100 (Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування) зменшити
на 0,18 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).

3. 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).
3.1. Перерозподілити видатки між програмами наступним чином:
- на Програму 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 – 5,8 тис.грн.;
- на Програму проведення громадських робіт на території Введенської селищної ради на
2018 рік ТКВКБМС 0106030 – 82,2 тис.грн. (на громадські роботи – 77,7 тис.грн., на інші
роботи тимчасового характеру – 4,5 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 ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної
бюджетної установи входячи з обсягів відповідальних бюджетних асигнувань (додаток
№6)
7. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів
Введенської селищної ради на період 2017-2018 років, 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., Програми проведення громадських робіт на території Введенської селищної ради
на 2018 рік стосовно змін в фінансуванні.
8. Головному бухгалтеру селищної ради Березка О.В., внести зміни до кошторисів та
планів асигнувань загального фонду та спеціального фонду селищного бюджету на 2018
рік.
9. Додатки №1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
10. 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

