НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сімнадцята сесія сьомого скликання
Рішення
«17» лютого 2017 року

№ 651

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. ст. 26. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
п.4 ст.14 ,п. 7 ст. 23,69, 69¹,71,77,78,101 Бюджетного кодексу України, п.1 ст. 47
Постанови Кабінету Міністрів України №228 від 28.02.2002 р. «Про затвердження
порядку складання, розгляду та затвердження основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ» із змінами враховуючи потребу в асигнуваннях для забезпечення
життєдіяльності бюджетних установ, сесія сільської ради 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. Направити залишок коштів загального фонду на початок року на збільшення
бюджетних асигнувань сільського бюджету в сумі 6388922 грн. в т.ч. числі на
збільшення асигнувань видатків загального фонду сільського бюджету в сумі 4304300
грн., в тому числі:
- ТКВКБМС 8800 (Інші субвенції) – 1856500 грн., КЕКВ-2620 (Поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів ) субвенція районному бюджету для
фінансування:
- КЗ «Вишгородський РЦ ПМСД -65000 грн.( для Новопетрівської амбулаторії загальної
практики – сімейної медицини для придбання ПММ – 35000,00 грн., на поточний ремонт
автомобіля – 30000,00 грн.);
- відділу освіти Вишгородської РДА – 791500 грн. на фінансування Новопетрівської ЗОШ
І-ІІІ ст.№1, Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ст.№2, Новопетрівської ЗОШ №3 для харчування
дітей та груп продовженого дня 1-4 класів – 399 500 ,00 грн., на фінансування
Новопетрівської ЗОШ №3 на поточний ремонт в їдальні школи – 195000,00 грн., на
фінансування Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 на поточний ремонт приміщень 100000,00 грн, на фінансування Новопетрівської ЗОШ І-ІІ ст..№2 на поточний ремонт
підлоги – 60000,00 рн.,на придбання моніторів, мишок, клавіатури- 37000,00 грн.;
- КЗ «Вишгородська ЦРЛ «- 1000000 грн. на утримання Новопетрівської районної лікарні
- ТКВКБМС 6060 (Благоустрій міст, сіл, селищ) – 568700 грн.,
КЕКВ-2240 (Оплата послуг (крім комунальних) -362700 грн. в тому числі:на послуги по
утриманню доріг села Нові Петрівці в зимовий період в сумі 130000 грн., послуги по
параметризації лічильників світла в сумі 6700 грн., послуги з визначення норм надання
послуг з вивезення побутових відходів -40000 грн., пусконаналагоджувальні роботи та

монтаж систем відео спостереження в сумі 186000 грн., КЕКВ-2210 (предмети, матеріали,
обладнання та інвентар)- придбання систем відео спостереження 206000 грн.
- ТКВКБМС
0170 (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) –
103100 грн.
КЕКВ-2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) придбання монітора сумі 3100
грн.
КЕКВ 2800 ( інші поточні видатки ) оплата судового збору в сумі 100 000 грн
-ТКВКБМС 4090 Палаци і будинки культури , клуби та інші заклади клубного типу
– 554000 грн.
КЕКВ-2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)-182500 грн. (на придбання
вітрин для кубків -3000 грн, придбання штор - 179500 грн.);
КЕКВ-2240 (Оплата послуг (крім комунальних)-271500 грн. на поточний ремонт будинку
культури – 194000грн, встановлення захисних решіток – 40000 грн., монтаж, демонтаж
ялинки – 20000 грн., послуги з монтажу штор – 17500 грн.;
КЕКВ 2271 ( оплата теплопостачання ) - 100000 грн.

- ТКВКБМС 6130 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних
підприємств, районних виробничих об`єднань та інших підприємств, установ та організацій ж
КЕКВ-2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ) на
поточний ремонт водопровідної мережі по вул.. Межигірська ,.Шеченка ,Українска ,
Князя Святослава , Гречка , Незалежності в сумі 1132000 грн.
- ТКВКБМС 8600 Інші видатки -90000 грн.
КЕКВ-2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) на придбання пожежних
рукавів в сумі 30000 грн
КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних) на виготовлення паспортів на безгоспних
свердловин в сумі 60000 грн.
2. Направити вільний залишок грошових коштів загального фонду сільського бюджету на
початок року до спеціального фонду сільського бюджету - бюджету розвитку в сумі
2084622 грн. Внести зміни до джерел фінансування сільського бюджету.
2.1. Збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету (бюджету розвитку) в
сумі 2084622 грн., в т.ч. по :
- ТКВКБМС 8800 «Інші субвенції» – 98000грн., КЕКВ-3220 (Капітальні трансферти
органам державного управління інших рівнів (субвенція районному бюджету для
фінансування: відділу освіти Вишгородської РДА -63000 грн. ( для Новопетрівської ЗОШ
І-ІІ ст. №2 на придбання комп»ютерів – 63000,00 грн, )
КЗ «Вишгородський РЦ ПМСД – 35000 грн. (для Новопетрівської амбулаторії загальної
практики – сімейної медицини для придбання холодильників, ксероксу –35000,00 грн. )
- ТКВКБМС
0170 (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) –
26900 грн.

КЕКВ-3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування)
придбання комп»ютерної та периферійної техніки в сумі 18900,00 грн. придбання
телевізора в зал засідань сільської ради в сумі 8000,00 грн.
-ТКВКБМС 4090 Палаци і будинки культури , клуби та інші заклади клубного типу
-24000 грн.
КЕКВ-3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування)
придбання
радіомікрофонів – 12000,00 грн, ноутбука – 12000,00 грн
- ТКВКБМС 6060 (Благоустрій міст, сіл, селищ)- 126000 грн.
КЕКВ-3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового
придбання систем відео спостереження в сумі 126000 грн.

користування)

ТКВКБМС 6130 ( Забезпечення функціонування комбінатів комунальних
підприємств, районних виробничих об`єднань та інших підприємств, установ та організацій ж
КЕКВ-3210 (Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на
коригування проектно-кошторисної документації на будівництво водозабірного вузла по
вул. 1Травня, Комарова, Ново-Київська в сумі 319722 грн, на реконструкцію зовнішніх
водопровідних мереж по вул.. Старосільська в сумі 1490000 грн.
3. Установити профіцит загального фонду в сумі 2084622 грн., джерелом покриття якого
визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального
фонду) у сумі 2084622 грн. (додаток 2).
4. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 2084622 грн., джерелом
покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку
(спеціального фонду) у сумі 2084622 грн. (додаток 2).
5. 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:
5.1.Направити залишок коштів сільського бюджету розвитку на початок року на
збільшення видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) сільського бюджету в сумі
300000грн., в тому числі:
ТКВКБМС 7310 Проведення заходів із землеустрою – 60000 грн.
КЕКВ-2281 (Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм ) на топографо-геодезичні роботи із землеустрою в сумі 60000 грн.
ТКВКБМС 6430 Розробка схем та проектних рішень масового застосування – 240000
грн
КЕКВ-2281 (Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм ) на розробку детального плану території в сумі 199000 грн, на
розроблення схеми санітарного очищення території с.Нові Петрівці в сумі 41000 грн.
6. Внести зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду сільського
бюджету по
- ТКВКБМС
0170 (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-2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)
липень -30000 грн.
лютий +30000 грн.

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» № 2, 3, 6
8. Укласти угоду про передачу офіційних трансфертів 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

