НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять шоста сесія сьомого скликання
«17» листопада 2017 року

№927
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", 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 02.11.2017 року № 402/02
про перевиконання доходної частини загального фонду сільського бюджету за січень жовтень 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.,та додатків до рішення
№ 1,2,3,6, в частині загального фонду , а саме:
1.1. Враховуючи фактичне перевиконання власних доходів , збільшити планові показники
дохідної частини загального фонду сільського бюджету на 2017 рік на
1 100 000 грн., в тому
числі :
- по КБК доходів 18000000 «Місцеві податки » з них по КБК доходів
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об»єктів житлової нерухомості на 320 000 грн.
18010700 Земельний податок за землю з фізичних осіб на 180 000 грн.
18010500 Земельний податок за землю з юридичних осіб на 600 000 грн.
1.2. З урахуванням фактичних надходження платежів , провести перерозподіл планових
показників доходів в межах річного обсягу дохідної частини загального фонду сільського
бюджету на 2017 рік
- по КБК доходів 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів « в
т.ч зменшити по КБК 14021900 «Пальне» на 518 800 грн.,
- по КБК доходів 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України
підакцизних товарів» в т.ч збільшити по КБК 14031900 «Пальне» на 518 800 грн.

1.3.Направити перевиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету в сумі
1 100 000 грн. на збільшення асигнуваннь видатків загального фонду сільського бюджету в сумі
1 100 000 грн. в т.ч. по
- ТКВКБМС 3131 (Центри соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді )
КЕКВ 2282 (окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до
заходів розвитку ) – 57 000 грн
-ТКВКБМС 6060 Благоустрій міст, сіл , селищ - 180 000 грн.
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) – 180 000 грн. на улаштування дренажних
колодязів по вул.Шевченка, Ново-Київська, Європейська, Соборна
- ТКВКБМС 6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг - 863 000 грн
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) - на поточний ремонт дорожнього покриття в
с.Нові Петрівці по вулицях :
- по вул. Соборній (від поліклініки до хлібзаводу) – 118 000
- вул. Вишневій (від вул. Соборна) – 199 800 грн.
- на вул. Вишгородській (від будинку №87 до вул. Ярова ) – 105 900 грн.
- від вул. Ново-Київська № 32 до Свято-Покровська № 47– 192 100 грн.
- від вул. Ново-Київська до вул. Польова №39 – 192 600 грн.
- на розі вул. Свято-Покровська – Валківська – 15 000 грн.
- від вул. Лермонтова № 29 до вул. Преображенська – 39 600 грн.
2. Направити залишок коштів загального фонду на початок року на збільшення бюджетних
асигнувань видатків загального фонду сільського бюджету в сумі 275 200грн. з них по:
- ТКВКБМС 8800 (Інші субвенції) – 160 000 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 – 160 000 грн. ( Новопетрівській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 на
поточний ремонт водопровідної мережі )
-ТКВКБМС 6060 Благоустрій міст, сіл , селищ - 115 200 грн.
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) – 115 200 грн. на оплату послуг до приєднання до
мережі Інтернет відеокамер спостереження
3. Затвердити зменшення обсягу видатків спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік на
1 021 160 грн, з них : коштів , переданих із загального фонду до спеціального фонду ( бюджету
розвитку) в сумі 1 021 160 грн. в тому числі по :
- ТКВКБМС 6130 ( Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств,
районних виробничих об`єднань та інших підприємств, установ та організацій житловокомунального господарства) – 1 021 160 грн.
4. Затвердити збільшення обсягу видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік на
1 021 160 грн. , в тому числі по :
- ТКВКБМС 6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 1 021 160
грн
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) на поточний ремонт дорожнього покриття в
с.Нові Петрівці по вулицях :
- від вул. Польова до вул. Канівська – 195 700 грн
- від вул. Лермонтова № 29 до вул. Преображенська – 50 000 грн.
- вул. Миру - 199 600 грн.
- прибудинкова території між будинками № 140-142 по вул. Ново-Київська
та тротуар від зупинки Ватутіна , тротуари №1,2 біля школи мистецв – 192 600 грн.
- по вул. Бучанська -189 930 грн.
- по вул. Польова від будинку № 124 до № 126 - 193 330 грн.

5. Зменшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету (бюджет розвитку) та кошти , що
передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 1 021 160
грн. (додаток 2).
6. Провести перерозподіл кошторисних призначень по видатковій частині спеціального фонду
сільського бюджету , а саме :
- зменшити кошторисні призначення по
- ТКВКБМС 6130 ( Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств,
районних виробничих об`єднань та інших підприємств, установ та організацій житловокомунального господарства)
КЕКВ-3210 (Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 12 600 грн.
- збільшити кошторисні призначення по
-ТКВКБМС 4090 «Палаци і будинки культури , клуби та інші заклади клубного типу»
КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) придбання
конструктора для гуртка роботехніка - 12 600 грн,
- зменшити кошторисні призначення по
- ТКВКБМС 6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
КЕКВ 3122 ( капітальне будівництво (придбання) інших об»єктів ) - 20 000 грн
- збільшити кошторисні призначення по
- ТКВКБМС 7310 Проведення заходів із землеустрою
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 20 000 грн
7 . Внести зміни до розпису та кошторису спеціального фонду сільського бюджету в частині
плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі
32 000 , а саме за рахунок залишків коштів спеціального фонду на початок року
7.1. Збільшити асигнування спеціального фонду сільського бюджету по
-ТКВКБМС 4090 «Палаци і будинки культури , клуби та інші заклади клубного типу»
КЕКВ 2210 (предмети ,матеріали ,обладнання та інвентар ) в сумі 32 000 грн. на придбання
планшетів, конструкторів , нагород, грамот та солодощів для проведення святкових заходів
8. В межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів сільського
бюджету провести перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та
кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків :
- по видатковій частині загального фонду сільського бюджету :
-ТКВКБМС 6060 Благоустрій міст, сіл , селищ
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) зменшити на 26 100 грн.
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар ) збільшити на 26 100 грн. на
придбання піщано-соляної суміші
-ТКВКБМС 4090 «Палаци і будинки культури , клуби та інші заклади клубного типу»
КЕКВ 2272 ( оплата водопостачання та водовідведення ) зменшити на 3700 грн.
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар ) збільшити 3700 грн.
- по видатковій частині спеціального фонду сільського бюджету
- ТКВКБМС 6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
КЕКВ 3122 ( капітальне будівництво (придбання) інших об»єктів ) зменшити на 198 000 грн
КЕКВ 3142 ( реконструкція та реставрація інших об»єктів) збільшити на 198 000 грн. на
виготовлення проекту реконструкції центральної частини села Нові Петрівці
9. Внести зміни до рішення сесії сільської ради від 14.07.2017р. №792 « Про внесення змін до
рішення сільської ради № 647-16-УІІ від 17.01.2017 р. «Про сільський бюджет Новопетрівської
сільської ради на 2017 рік». , а саме :
Пункт 8.1 рішення доповнити абзацами

КЕКВ 3122 ( капітальне будівництво (придбання) інших об»єктів) на будівництво дошкільного
навчального закладу в с.Нові Петрівці в сумі
1 228 000 грн , влаштування (будівництво )
світлофорного об»єкту на перетині вул. Свято-Покровська та Ватутіна в сумі 850 000грн,
10. Внести відповідні зміни до розписів сільського бюджету , джерел фінансування, планів
асигнувань та кошторисів бюджетних установ.
11. Доручити сільському голові укласти угоду про передачу міжбюджетних трансфертів із
сільського бюджету до 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

