НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Двадцять перша сесія сьомого скликання
«14» липня 2017 року

№ 792

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", ст.209 Земельного кодексу України, Законом України «Про
благоустрій населених пунктів» , ст. 23, 69, 69¹, 71, 77, 78, 101 Бюджетного
кодексу України , п.47 Постанови Кабінету Міністрів України № 228 від
28.02.2002 року «Про затвердження порядку складання, розгляду та
затвердження основних вимог виконання кошторисів бюджетних установ» (зі
змінами), враховуючи
офіційний висновок
управління фінансів
Вишгородської райдержадміністрації від 05.07.2017 року №179/02 про
перевиконання доходної частини загального фонду сільського бюджету за
підсумками І півріччя 2017 року (без урахування міжбюджетних трансфертів)
більше ніж на 5 % та пропозиції комісії з питань бюджету, комунального
майна, благоустрою та розвитку інфраструктури села, щодо необхідності
фінансування об»єктів, які забезпечують життєдіяльність 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», в
частині загального фонду , а саме:
1.1. Враховуючи фактичне надходження платежів , збільшити планові
показники дохідної частини загального фонду сільського бюджету на 2017
рік на 4 680 800 грн., в тому числі :
- по КБК доходів 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів » - КБК 14021900 «Пальне» на 2 277 800 грн.,
- по КБК доходів 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів» - КБК 14031900 «Пальне» на
991 000 грн.
- по КБК доходів 18000000 «Місцеві податки » з них по КБК доходів
18010600 Орендна плата за землю з юридичних осіб на 1 412 000 грн.

2. Направити залишок коштів загального фонду на початок року на
збільшення бюджетних асигнувань сільського бюджету в сумі 2 971 000грн.
на збільшення асигнувань видатків загального фонду сільського бюджету в
сумі 1 589 900 грн. з них по:
- ТКВКБМС 8800 (Інші субвенції) – 701 000 грн., КЕКВ-2620 (Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів ) на засадах
міжбюджетних трансфертів передати інші субвенції із загального фонду
сільського бюджету до загального фонду
районного бюджету для
фінансування головних розпорядників :
- відділу освіти Вишгородської РДА – 201 000 грн. ( Новопетрівській ЗОШ ІІІІ ст.№1 для проведення поточного ремонту приміщень - 95 000 грн,
Новопетрівській ЗОШ І-ІІ ст.№2 для поточного ремонту класних кімнат –
106 000 ,00 грн.)
- КЗ «Вишгородська ЦРЛ» - 500 000 грн. на утримання Новопетрівської
районної лікарні на заробітну плату та нарахування на заробітну плату .
- ТКВКБМС 3131 (Центри соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді )
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних ) – 30 000,00 грн на
транспортні послуги по перевезенню дітей з числа соціально-незахищених
категорій
- ТКВКБМС 4090 Палаци і будинки культури , клуби та інші заклади
клубного типу- 100 100 грн.
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) - 41300 грн. : монтаж,
виготовлення металевих решіток -12500 грн., встановлення (монтаж)
лічильника теплоти – 28 800 грн.
КЕКВ 2210 ( предмети, матеріали та інвентар) – 58 800 грн. на придбання
театральних крісел- 55 000 грн. , на придбання проекційного екрана - 3800
грн.
-ТКВКБМС 6060 Благоустрій міст, сіл , селищ - 448 800 грн.
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) - 448 800 грн на послуги по
фарбуванню об’єктів благоустрою , покісу трави на узбіччях доріг та в
місцях загального користування, розчисткі замулених ставків , очищенню
доріг, тротуарів від пилу ґрунтових та інших наносів
- ТКВКБМС 6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 165 000 грн
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) - 165 000 грн – на поточний
ремонт дорожнього покриття в с.Нові Петрівці
- ТКВКБМС 5062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій ,
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
КЕКВ-2610
(Субсидії
та
поточні
трансферти
підприємствам
(установам,організаціям) ) 70 000,00 грн
- ТКВКБМС 8600 Інші видатки – 75 000 грн.

КЕКВ 2210 ( предмети, матеріали , інвентар ) -10 000 грн на придбання
поліграфічної продукції , квітів для проведення святкових заходів
КЕКВ 2240 (оплата послуг , крім комунальних ) - 65 000 грн. на оплату
сцени , атракціонів для проведення святкування дня села .
3. Направити перевиконання дохідної частини загального фонду сільського
бюджету в сумі 4 680 800 грн. із загального фонду до спеціального фонду
(бюджету розвитку)
4. Направити вільний залишок грошових коштів загального фонду сільського
бюджету на початок року до спеціального фонду сільського бюджету бюджету розвитку в сумі 1 381 100 грн.
5. Внести зміни до спеціального фонду сільського бюджету :
5.1. Враховуючи фактичне надходження інших коштів спеціального фонду
(бюджету розвитку) , збільшити планові показники дохідної частини
спеціального
фонду сільського бюджету в частині неоподаткованих
надходжень на 2017 рік на 1 800 000 грн., в тому числі :
- по КБК 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту» на 1 800 000 грн.
5.2.Збільшити асигнування видатків спеціального фонду сільського бюджету
за рахунок збільшення доходів бюджету розвитку в сумі 1 800 000 грн. в т.ч.
по
- ТКВКБМС 6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території - 1 800 000 грн.
КЕКВ 3122 ( капітальне будівництво (придбання) інших об»єктів) на
будівництво дошкільного навчального закладу в с.Нові Петрівці в сумі
1 800 000 грн.
5.3. За рахунок спрямування коштів що передаються із загального фонду до
спеціального фонду
сільського бюджету (бюджету розвитку) в сумі
6 061 900 грн. в т.ч по
- ТКВКБМС 6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 4 939 900 грн.
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об»єктів ) на капільний ремонт
вулиць Садова , Гречка 2, Валківська , Леніна-Новокиївська , Шевченка 2 в
сумі 4 939 900 грн.
- ТКВКБМС 6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території - 1 122 000 грн.
КЕКВ 3122 ( капітальне будівництво (придбання) інших об»єктів) на
будівництво дошкільного навчального закладу в с.Нові Петрівці в сумі
1 122 000 грн.
6. Установити профіцит загального фонду в сумі 6 061 900 грн., напрямком
використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до
спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 6 061 900 грн. (додаток 2).
7. Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі
6 061 900 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі
6 061 900 грн. (додаток 2).

8. 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:
8.1.Направити залишок коштів сільського бюджету розвитку на початок року
на збільшення видатків спеціального фонду сільського бюджету (бюджету
розвитку) в сумі 2 118 000 грн., в тому числі:
ТКВКБМС 7310 Проведення заходів із землеустрою – 40 000 грн.
КЕКВ-2281 (Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм ) на топографо-геодезичні роботи із
землеустрою в сумі 40000 грн.
ТКВКБМС 6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території - 2 078 000 грн.
КЕКВ 3122 ( капітальне будівництво (придбання) інших об»єктів) на
будівництво дошкільного навчального закладу в с.Нові Петрівці в сумі
2 0780 00 грн.
9. Внести зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду
сільського бюджету , а саме :
ТКВКБМС 3400
КЕКВ 2730 (інші виплати населенню )
Вересень – 50 000 грн.
Липень + 50 000 грн.
- ТКВКБМС 6060 (Благоустрій міст, сіл, селищ)
КЕКВ 2273 (оплата електроенергії)
Грудень – 20 000 грн.
Липень + 20 000 грн.
10 . Внести відповідні зміни до розписів сільського бюджету та джерел
фінансування сільського бюджету в частині додатків до рішення «Про
сільський бюджет Новопетрівської сільської ради на 2017 рік» № 1, 2, 3, 6
11. Доручити сільському голові укласти угоду про передачу міжбюджетних
трансфертів із загального фонду сільського бюджету до загального фонду
районного бюджету .
12 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
бюджету, комунального майна, благоустрою та розвитку інфраструктури
села.

Сільський голова

Р.М.Старенький

