НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дев’ятнадцята сесія сьомого скликання
«19» травня 2017 року

№ 780
РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення сільської ради
№ 647-16-УІІ від 17.01.2017 р. «Про сільський бюджет
Новопетрівської сільської ради на 2017 рік».
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Законом
України «Про оцінку земель», ст.209 Земельного Кодексу України,
керуючись ст.23, 69, 71, 78 Бюджетного кодексу України, Постановою
Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 96 "Деякі питання
зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного
на митну територію України пального до бюджетів місцевого
самоврядування", наказу Міністерства Фінансів України від 14.01.2011р.
№11 «Про бюджетну класифікацію» із змінами та з метою приведення у
відповідність планових показників доходів та збільшення асигнувань
видатків бюджетних установ , які забезпечують життєдіяльність сфери села
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сільської ради № 647-16-УІІ від 17.01.2017 р.
«Про сільський бюджет Новопетрівської сільської ради на 2017 рік», а саме:
1.1.Враховуючи фактичне надходження платежів, провести перерозподіл
планових показників доходів в межах річного обсягу дохідної частини
загального фонду сільського бюджету на 2017 рік
- по КБК доходів 14000000 «Внутрішні податки на товари та послуги» в т.ч
зменшити по КБК 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на 3867200 грн.
- по КБК доходів 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів «в т.ч збільшити по КБК 14021900 «Пальне» на 873600
грн.,
- по КБК доходів 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів» в т.ч збільшити по КБК 14031900
«Пальне» на 2993600 грн.

2. Направити залишок коштів загального фонду на початок року на
збільшення бюджетних асигнувань сільського бюджету в сумі 510 100 грн. в
т.ч. числі на збільшення асигнувань видатків загального фонду сільського
бюджету в сумі 311 700 грн., в тому числі:
- ТКВКБМС 6060 (Благоустрій міст, сіл, селищ) – 202300 грн.,
КЕКВ 2273 (оплата електроенергії ) – 190 000,00 грн
КЕКВ 2240 ( оплата послуг, крім комунальних) - 12 300,00 грн. на послуги по
обстеженню водних об’єктів
- ТКВКБМС 3160 (оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи )
Враховуючи лист директора ЦСССДМ від 04.05.2017р. № 01-09/20,
виділити з сільського бюджету кошти в сумі 25000,00 грн. на транспортні
послуги по перевезенню дітей до оздоровчого табору
КЕКВ 2282 (окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ,
не віднесені до заходів розвитку ) – 25000,00 грн
- ТКВКБМС 0170
(Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад та їх виконавчих комітетів) – 7100 грн
КЕКВ 2210 (предмети, обладнання,інвентар ) - 7100 грн на придбання
інформаційних стендів, монітора, мишки , клавіатури
- ТКВКБМС 4090 Палаци і будинки культури , клуби та інші заклади
клубного типу
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) - 42300 грн на монтаж
системи відеоспостереження
- ТКВКБМС 6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг - 35000
грн
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) - 35000,00 грн – на поточний
ремонт дорожнього покриття
3. Направити вільний залишок грошових коштів загального фонду сільського
бюджету на початок року до спеціального фонду сільського бюджету бюджету розвитку в сумі 198 400 грн. Внести зміни до джерел фінансування
сільського бюджету.
3.1. Збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету (бюджету
розвитку) в сумі 198 400 грн., в т.ч. по :
- ТКВКБМС 0170
(Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад та їх виконавчих комітетів)
КЕКВ-3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування) придбання комп»ютера в сумі 8400 грн.
- ТКВКБМС 6130 (Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних виробничих об’єднань та інших

підприємств, установ та організацій житлово-комунального
господарства)
Враховуючи лист директора КП «Новопетрівський комбінат комунальних
підприємств» № 66 від 12.05.2017р. про виділення коштів з сільського
бюджету в сумі 190 000 грн. на закупівлю систем обліку ЛУЗОД .
КЕКВ-3210 (Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
-190000,00 грн.
4. Внести зміни до рішення сільської ради № 647-16-УІІ від 17.01.2017 р.
«Про сільський бюджет Новопетрівської сільської ради на 2017 рік», в т.ч. в
частині спеціального фонду сільського бюджету, а саме:
4.1.Направити залишок коштів сільського бюджету розвитку на початок року
на збільшення видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) сільського
бюджету в сумі 180 000 грн., в тому числі:
ТКВКБМС 7310 Проведення заходів із землеустрою
КЕКВ-2281 (Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм ) на оплату робіт про проведенню
експертно-грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності для
продажу на земельних торгах в сумі 30 000 грн
ТКВКБМС 6430 Розробка схем та проектних рішень масового
застосування
КЕКВ-2281 (Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм ) на роботи з розробки плану зонування
території (зонінг) в с.Нові Петрівці в сумі 150000 грн,
5. Внести зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду
сільського бюджету , а саме :
ТКВКБМС 8600 Інші видатки
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних)
Жовтень -30000,00
Травень +30000,00
6. Внести зміни до помісячного розпису асигнувань спеціального фонду
(бюджету розвитку) сільського бюджету, а саме
ТКВКБМС 6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
КЕКВ 3122 ( капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів
Грудень – 1429800,00
Листопад – 1010400,00
Травень + 2440200,00
7 . Внести відповідні зміни до розписів видатків та джерел фінансування
загального та спеціального фонду сільського бюджету в частині додатків до
рішення «Про сільський бюджет Новопетрівської сільської ради на 2017 рік»
№ 1, 2, 3, 6
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
бюджету, комунального майна, благоустрою та розвитку інфраструктури
села.
Сільський голова
Р.М.Старенький

