НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять четверта сесія сьомого скликання
«08» червня 2018 року

№ 1102

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 ,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 21.12.2017р. та додатків до
рішення №1, 2,3,5,6,7 в частині спеціального фонду , а саме:
2 . Внести зміни до спеціального фонду сільського бюджету :
2.1. Враховуючи фактичне надходження інших коштів спеціального фонду (бюджету
розвитку) , збільшити планові показники дохідної частини спеціального фонду
сільського бюджету в частині неоподаткованих надходжень на 2018 рік на 520 000 грн.,
в тому числі :
- по КБК 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту» на 520 000 грн.
2.2.Збільшити асигнування видатків спеціального фонду сільського бюджету за рахунок
збільшення доходів спеціального фонду ( бюджету розвитку) в сумі 520 000 грн. в т.ч. по
-ТКВКБМС
7461 (Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету)- 520 000 грн.
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об»єктів ) на капітальний ремонт дороги по
вул. Незалежності
3 . Провести перерозподіл кошторисних призначень по видатковій частині спеціального
фонду сільського бюджету , а саме :
- зменшити кошторисні призначення по
- ТКВКБМС 7321 ( Будівництво освітніх установ та закладів ) - 2 180 200 грн.
КЕКВ 3122 ( капітальне будівництво (придбання ) інших об»єктів ) - 2 180 200 грн
- збільшити кошторисні призначення по
- ТКВКБМС 6030 ( Організація благоустрою населених пунктів )
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування ) на
придбання елементів дитячих майданчиків в сумі 35 000 грн.
-ТКВКБМС
7461 (Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету)- 2 095 200 грн.
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об»єктів ) на капітальний ремонт дороги по
вул. Гречка3, Спаська, Горького3, Незалежності -2 095 200 грн.

-ТКВКБМС
7660 ( Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського
призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних
торгах та проведення таких торгів)
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 50 000
грн.
4.Затвердити зменшення обсягу видатків спеціального фонду сільського бюджету на 2018
рік на 3 789 900 грн, з них : коштів , переданих із загального фонду до спеціального
фонду ( бюджету розвитку) в сумі 3 789 900 грн. в тому числі по :
- ТКВКБМС 7321 ( Будівництво освітніх установ та закладів ) – 3 789 900 грн.
КЕКВ 3122 ( капітальне будівництво (придбання ) інших об»єктів )
5. Затвердити збільшення обсягу видатків загального фонду сільського бюджету на 2018
рік на 3 789 900 грн. , в тому числі по :
- ТКВКБМС 0150 (Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів)
КЕКВ 2800 ( інші поточні видатки ) - 300 000 грн на оплату судового збору
- ТКВКБМС 3121 (Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
для сім»ї, дітей та молоді )- 16 000 грн.
на виконання програми «Новопетрівська сільська програма підтримки сім»ї на 2018 рік»
КЕКВ 2282 (окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені
до заходів розвитку ) – 16 000 грн на придбання подарунків
- ТКВКБМС 6020 ( Забезпечення функціонування комбінатів комунальних
підприємств, районних виробничих об`єднань та інших підприємств, установ та
організацій житлово-комунального господарства) – 393 000 грн
КЕКВ-2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) –
на поточний ремонт зовнішніх водопровідних мереж по вулиці Лермонтова в сумі 195000
грн, поточний ремонт самоплинного колектора очисних споруд – 198 000 грн.
- ТКВКБМС 6030 ( Організація благоустрою населених пунктів ) – 634 100 грн.
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) – улаштування водовідвідних лотків по
вул. Ярослава Мудрого в сумі 197 000 грн., улаштування водовідвідних лотків по
вул. Соборна в сумі 197 000 грн., улаштування водовідвідних лотків по вул. Лермонтова в
сумі 197400 грн., придбання та встановлення елементів дитячих майданчиків в сумі 42700
грн.
- ТКВКБМС 6030 ( Організація благоустрою населених пунктів ) – 50 000 грн.
на виконання програми « Захист тварин на 2018 рік» за КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім
комунальних) на оплату послуг по стерилізації , вакцинації .
-ТКВКБМС 7461 (Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету)- 1 396 800грн.
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) на поточний ремонт дорожнього
покриття по вул. Лермонтова № 75 до №85 в сумі 169 300 грн, поточний ремонт
дорожнього покриття по вул. Соборна в сумі 105 300 грн., поточний ремонт дорожнього
покриття по вул. Межи гірська з № 23 до № 29 в сумі 174 200 грн., поточний ремонт
дорожнього покриття по вул. Миру в сумі 197 100 грн., поточний ремонт дорожнього
покриття по вул. Пушкіна в сумі 197 200 грн, поточний ремонт дорожнього покриття по
пров. Соборний в сумі 158 500 грн., поточний ремонт дорожнього покриття від
вул. Марка Вовчка від № 5 до № 11 в сумі 177 900 грн., поточний ремонт дорожнього
покриття по вул. Старосільська в сумі 89 400 грн, поточний ремонт дорожнього покриття
по вул. Шевченка в сумі 77 400 грн., ямковий ремонт доріг в сумі 50 500 грн.
- ТКВКБМС 9770 (Інші субвенції з місцевого бюджету) – 1 000 000 грн.,

КЕКВ-2620 (Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів )
субвенція районному бюджету для фінансування:
- КЗ « Вишгородська ЦРЛ «- 1000000 грн. на утримання Новопетрівської районної лікарні
6. Зменшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету (бюджет розвитку) та
кошти , що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
у сумі 3 789 900 грн. , збільшити профіцит загального фонду у сумі 3 789 900 грн.
(додаток 2).
7. Зменшити видаткову частину сільського бюджету по загальному фонду
- ТКВКБМС 6030 ( Організація благоустрою населених пунктів )
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 142714 грн
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) 663 664 грн
8. Збільшити видаткову частину сільського бюджету по спеціальному фонду
- ТКВКБМС 6030 ( Організація благоустрою населених пунктів )
КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування ) 806 378
грн.
9. Установити профіцит загального фонду в сумі 806 378 грн., джерелом покриття якого
визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального
фонду) у сумі 806 378 грн. (додаток 2).
10. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 806 378 грн., джерелом
покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку
(спеціального фонду) у сумі 806 378 грн. (додаток 2).
11 . Внести відповідні зміни до розписів сільського бюджету , джерел фінансування,
планів асигнувань та кошторисів бюджетних установ.
12. Доручити сільському голові укласти угоду про передачу міжбюджетних трансфертів
із сільського бюджету до районного бюджету .
13 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету,
комунального майна, благоустрою та розвитку інфраструктури села.

Сільський голова

Р.М.Старенький

