НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять друга сесія сьомого скликання
«12 » квітня 2018 року

№ 1066

РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення сільської ради
№ 963-27 -УІІ від 21.12.2017 р. «Про сільський бюджет
Новопетрівської сільської ради на 2018 рік».
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом
України «Про благоустрій населених пунктів» , ст. 23, 69, 69¹, 71, 77, 78, 85, 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), 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 № 963-27-УІІ від 21.12.2017 р.,та додатків до
рішення № 2,3,6,7 в частині загального фонду , а саме:
1.1. Направити залишок коштів загального фонду на початок року на збільшення
бюджетних асигнувань сільського бюджету в сумі 3 172 678 грн. в т.ч. числі на
збільшення асигнувань видатків загального фонду сільського бюджету в сумі 3 172 678
грн., в тому числі:
- ТКВКБМС 4060 (Забезпечення діяльності палаців і будинків культури , клубів ,
центрів дозвілля та інших клубних закладів ) - 318 000 грн
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) - 122000 грн на придбання
сценічних костюмів, взуття , верхівки на ялинку, бланків , грамот, подяк , кубків та інше
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) – 96000 грн. – проведення та організація
розважальних шоу (театральних дійства, аніматори.)
КЕКВ 2271 (оплата теплопостачання ) -100 000 грн.
- ТКВКБМС 6020 ( Забезпечення функціонування комбінатів підприємств, установ
та організацій, що виробляють , виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги) -50 000 грн.
на виконання програми «Реформування та розвиток комунального господарства села Нові
Петрівці на 2018 рік» за КЕКВ-2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) - на поточний ремонт погружних фекальних насосів в сумі
50 000 грн.
- ТКВКБМС 6030 ( Організація благоустрою населених пунктів ) – 806 378 грн.
на виконання програми « Програма безпечне село на 2018 рік» за КЕКВ 2210 (предмети,
матеріали, обладнання та інвентар) на придбання обладнання для відеонагляду в сумі
142714 грн
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) на пусконаналагоджувальні роботи та
монтаж систем відеоспостереження в сумі 663664 грн

- ТКВКБМС 6030 ( Організація благоустрою населених пунктів ) – 256 400 грн
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) на улаштування дощоприймальної
каналізації від вул.Лермонтова до вул. Свято-Покровська в сумі 84400 грн., улаштування
дощоприймальної каналізації від вул. Канівська до вул. Філімонівська в сумі 172 000 грн.
-ТКВКБМС
7461 (Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету)- 961 900 грн.
на виконання програми «Програма розвиток дорожньої інфраструктури села Нові
Петрівці на 2018 рік» за КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) на ямковий
ремонт доріг по вулицях Островського, Межигірська, Ново-Київська, 1-го Травня,
Старосільська , Шевченка, Князя Святослава, Горького , Європейська ,Вишгородська ,
Богдана , Садова ,Лесі Українки , пров. 1 –го Травня , пров.Соборний , пров Пушкіна в
сумі 199200 грн. , поточний ремонт дорожнього покриття від вул. Межигірська № 70 до
вул.Островського №30 в сумі 196800 грн., поточний ремонт дорожнього покриття від
будинку №21А по вул. Ватутіна до вул. 1-го Травня №52в сумі 194500 грн., поточний
ремонт дорожнього покриття по вул. 1-го Травня № 96 до перехрестя з вул.. Ватутіна в
сумі 198900 грн., поточний ремонт дороги вздовж сільського кладовища що по вулиці
Вишгородськав сумі 172500 грн.
- ТКВКБМС 9770 (Інші субвенції з місцевого бюджету) – 780 000 грн.,
КЕКВ-2620 (Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів )
субвенція районному бюджету для фінансування:
- відділу освіти Вишгородської РДА – 585 000 грн. на фінансування Новопетрівської
ЗОШ І-ІІ ст..№2 на поточний ремонт приміщень -195 000 грн., на фінансування
Новопетрівської ЗОШ І-ІІ ст..№3 на поточний ремонт приміщень -195000 грн. на
фінансування Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на поточний ремонт приміщень -195000
грн.
- КЗ ’’Вишгородська ЦРЛ’’- 195000 грн. на поточний ремонт будівлі Новопетрівської
районної лікарні
2 . Провести перерозподіл кошторисних призначень по видатковій частині спеціального
фонду сільського бюджету , а саме :
- зменшити кошторисні призначення по
- ТКВКБМС 7321 ( Будівництво освітніх установ та закладів ) - 2 219 422 грн.
КЕКВ 3122 ( капітальне будівництво (придбання ) інших об»єктів ) - 2 219 422 грн
- збільшити кошторисні призначення по
- ТКВКБМС 4060 (Забезпечення діяльності палаців і будинків культури , клубів ,
центрів дозвілля та інших клубних закладів )
КЕКВ-3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) на
придбання баяна в сумі 45 000 грн.
- ТКВКБМС 6030 ( Організація благоустрою населених пунктів ) на виконання
програми « Програма безпечне село на 2018 рік» за
КЕКВ-3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) на
придбання обладнання для відеонагляду в сумі 163 422 грн.
- ТКВКБМС 9770 (Інші субвенції з місцевого бюджету)
КЕКВ-3220 (Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів)
субвенція районному бюджету на фінансування Новопетрівської дитячої школи мистецтв
для придбання комп»ютерів в сумі 20 000 грн.
- ТКВКБМС 6020 ( Забезпечення функціонування комбінатів комунальних
підприємств, районних виробничих об`єднань та інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства) – 1 991 000 грн
на виконання програми «Реформування та розвиток комунального господарства села Нові
Петрівці на 2018 рік» за КЕКВ-3210 (Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) на капітальний ремонт зовнішніх водопровідних мереж по вулиці 1-го
Травня (перехід з вул.1-го Травня до вул. Ватутіна) в сумі 1400000 грн , придбання

погружних фекальних насосів для КНС та очисних споруд в сумі 199000 грн, придбання
глибинних водопровідних насосів в сумі 197000 грн., виготовлення ПКД «Капітальний
ремонт зовнішніх водопровідних мереж по вулиці Межигірська в сумі 195000 грн.
3.Затвердити зменшення обсягу видатків спеціального фонду сільського бюджету на 2018
рік на 1 965 400 грн, з них : коштів , переданих із загального фонду до спеціального
фонду ( бюджету розвитку) в сумі 1 965 400 грн. в тому числі по :
- ТКВКБМС 7321 ( Будівництво освітніх установ та закладів ) – 1 965 400 грн.
КЕКВ 3122 ( капітальне будівництво (придбання ) інших об»єктів )
4. Затвердити збільшення обсягу видатків загального фонду сільського бюджету на 2018
рік на 1 965 400 грн. , в тому числі по :
- ТКВКБМС 6020 ( Забезпечення функціонування комбінатів комунальних
підприємств, районних виробничих об`єднань та інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства) – 1 676 000 грн
на виконання програми «Реформування та розвиток комунального господарства села
Нові Петрівці на 2018 рік» за КЕКВ-2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) – на поточний ремонт зовнішніх водопровідних мереж по
вулиці Незалежності в сумі 195000 грн, поточний ремонт зовнішніх водопровідних мереж
по вулиці Шевченка в сумі 195000 грн, поточний ремонт зовнішніх водопровідних мереж
по вулиці Горького в сумі 195000 грн., поточний ремонт зовнішніх водопровідних мереж
по вулиці Князя-Святославав сумі 195000 грн, поточний ремонт зовнішніх водопровідних
мереж по провулку Горького сумі 180000 грн., поточний ремонт КНС по вул. Ватутіна
№ 78 в сумі 195000 грн, поточний ремонт очисних споруд по провулку 1-го Травня в
сумі 195000 грн, поточний ремонт глибинних водопровідних насосів в сумі 50000 грн.,
поточний ремонт екскаватора ЕВЕНТ сумі 190000 грн., придбання бензину для ліквідації
надзвичайних ситуацій ( підтоплення житлових будинків)в сумі 86000 грн.
-ТКВКБМС 7461 (Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету)- 289 400 грн.
на виконання програми «Програма розвиток дорожньої інфраструктури села Нові Петрівці
на 2018 рік» за КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) на поточний ремонт
дорожнього покриття від вул. Лермонтва №29 до вул. Преображенська в сумі 89600 грн,
поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Вишневій (від вул. Соборна) в сумі
199800 грн.
5. Зменшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету (бюджет розвитку) та
кошти , що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
у сумі 1 965 400 грн. (додаток 2).
6. Внести зміни до рішення сільської ради № 963-27-УІІ від 21.12.2017 р. «Про сільський
бюджет Новопетрівської сільської ради на 2018 рік», в т.ч. в частині спеціального фонду
сільського бюджету, а саме:
6.1.Направити залишок коштів сільського бюджету розвитку на початок року на
збільшення видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) сільського бюджету в сумі
2 967 252 грн., в тому числі:
-ТКВКБМС 7461 (Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету) -347 400 грн.
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об»єктів ) на капітальний ремонт дороги по
пров. між вул.Спаською та вул.Валківською. (загальна вартість 661,402 тис.грн. з
сільського бюджету 15% як співфінансування, 85% з державного) в сумі 99 200 грн.,
капітальний ремонт дороги по пров.Корольова (загальна вартість 1654,350 тис.грн. з
сільського бюджету 15% як співфінансування, 85% з державного) в сумі 248200 грн.
- ТКВКБМС 6020 (Забезпечення функціонування комбінатів підприємств,
установ та організацій, що виробляють , виконують та/або надають житловокомунальні послуги) -2 584 852

на виконання програми «Реформування та розвиток комунального господарства села Нові
Петрівці на 2018 рік» за КЕКВ-3210 (Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) на капітальний ремонт зовнішніх водопровідних мереж по вулиці
Старосільській в сумі 2 204 852 грн, виготовлення ПКД «Капітальний ремонт зовнішніх
водопровідних мереж по вулиці Лесі Українки, Князя Святослава , Гречка-Горького в
сумі 380 000 грн.
- ТКВКБМС 7321 ( Будівництво освітніх установ та закладів )- 35 000 грн.
КЕКВ 3122 (Капітальне будівництво(придбання) інших об»єктів на виготовлення
робочого проекту на проведення робіт вогнезахист дерев’яних конструкцій покрівлі на
будівництві дошкільного навчального закладу на 230 місць в сумі 35 000 грн.
7 . Внести відповідні зміни до розписів сільського бюджету , джерел фінансування, планів
асигнувань та кошторисів бюджетних установ.
8 . Доручити сільському голові укласти угоду про передачу міжбюджетних трансфертів із
сільського бюджету до районного бюджету .
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету,
комунального майна, благоустрою та розвитку інфраструктури села.

Сільський голова

Р.М.Старенький

