НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Двадцять третя сесія сьомого скликання
«22» серпня 2017 року

№ 859
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, 128 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 01.08.2017 року № 210/02
про перевиконання доходної частини загального фонду сільського бюджету
за січень - липень 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 213 300 грн., в тому числі:
- по КБК доходів 18000000 «Місцеві податки » з них по КБК доходів
18010700 Земельний податок за землю з фізичних осіб на 213 300 грн.
1.2. Направити перевиконання дохідної частини загального фонду
сільського бюджету в сумі 213 300 грн. на збільшення асигнування видатків
загального фонду сільського бюджету в сумі 213 300грн. 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) – 12 000 грн
КЕКВ 2210 ( предмети, матеріали , інвентар ) - 7500 грн: на придбання
прапорів – 3900 грн, на придбання газонокосілки та подовжувача – 3600 грн.
КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних) – 4500 грн на послуги з
оцінки нежитлового приміщення в адмінбудинку .
- ТКВКБМС 4090 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу- 9 300 грн.
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) – 9300 грн. на послуги з
оцінки нежитлових приміщень в будинку культури .
-ТКВКБМС 6060 Благоустрій міст, сіл , селищ - 92 000 грн.
КЕКВ 2240 ( оплата послуг, крім комунальних) - 92 000 грн: на послуги по
спилюванню дерев - 25000 грн, на поточний ремонт технічних засобів
дорожнього руху (відновлення та встановлення дорожніх знаків) - 67000 грн.
-ТКВКБМС 7310 Землеустрій – 100 000 грн.
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) - 100000 грн. на
виготовлення технічної документації із землеустрою
2. Внести зміни до спеціального фонду сільського бюджету :
2.1 Відповідно до рішення сесії сільської ради № 695 від 31.03.2017р. про
продаж
земельної ділянки та сплати авансового внеску з
ПП «Ш.Т.Л.Мануфактура Лтд» , уточнити надходження сільського бюджету
спеціального фонду на суму 15 500 грн по КБК 33010100 (кошти від продажу
земельних ділянок несільськогосподарського призначення , що перебувають
у державній або комунальній власності, та земельних ділянок , які
знаходяться на території Автономної Республіки Крим)
2.2 . Направити авансовий внесок в сумі 15 500 грн. сплачений згідно
договору від 05.07.2017 р. на оплату експертної грошової оцінки земельної
ділянки
-ТКВКБМС 7310 - Землеустрій
КЕКВ 2281 (дослідження і розробки , окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм ) 15 500 грн.
3. Внести зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду
сільського бюджету , а саме :
- 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) – 5501,00 грн
КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)
жовтень – 6000,00 грн.
КЕКВ 2282 (окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ,
не віднесені до заходів розвитку )
Серпень + 6000,00 грн.

4. Внести відповідні зміни до розписів сільського бюджету в частині додатків
до рішення «Про сільський бюджет Новопетрівської сільської ради на 2017
рік» № 1, 2, 3, 6
5 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
бюджету, комунального майна, благоустрою та розвитку інфраструктури
села.

Сільський голова

Р.М.Старенький

