НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять дев’ята сесія сьомого скликання
«02 » березня 2018 року

№ 1020

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", ст.209
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), 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 в частині загального фонду , а саме:
1.1. Направити залишок коштів загального фонду на початок року на збільшення
бюджетних асигнувань сільського бюджету в сумі 2 284 700 грн. в т.ч. числі на
збільшення асигнувань видатків загального фонду сільського бюджету в сумі 2 254 900
грн., в тому числі:
- 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 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 17500 грн. на придбання
меблів
КЕКВ 2240 ( оплата послуг (крім комунальних) 21000 грн – виготовлення проектної
документації на підключення системи газопостачання топкової в будинку сільської ради.
- ТКВКБМС 4060 (Забезпечення діяльності палаців і будинків культури , клубів ,
центрів дозвілля та інших клубних закладів )
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) - 40200 грн- придбання
професійних ЛЕД електрогірлянд та меблів
- ТКВКБМС 6020 ( Забезпечення функціонування комбінатів підприємств, установ
та організацій, що виробляють , виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги)
КЕКВ-2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на
поточний ремонт водопровідної мережі по вул. Горького, Ватутіна в сумі 392000 грн.,
поточний ремонт свердловини по вул. Валківська – 148000 грн.
- ТКВКБМС 6030 ( Організація благоустрою населених пунктів )
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) – 50 000 грн.- на демонтаж рекламних
конструкцій
-ТКВКБМС 7130 (Здійснення заходів із землеустрою )

КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) – 10 000 грн. на виготовлення технічної
документації із землеустрою
- ТКВКБМС 9770 (Інші субвенції з місцевого бюджету) – 1 576 200 грн.,
КЕКВ-2620 (Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів )
субвенція районному бюджету для фінансування:
- КЗ «Вишгородський РЦ ПМСД -111 200 грн.( для Новопетрівської амбулаторії загальної
практики – сімейної медицини для придбання ПММ – 50000,00 грн., на поточний ремонт
автомобіля – 40000,00 грн.,придбання медичних меблів – 10 000,00 грн., на підключення
до мережі Інтернет -11200 грн.);
- відділу освіти Вишгородської РДА – 465 000 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 – 300000 ,00 грн., на фінансування
Новопетрівської ЗОШ І-ІІ ст..№2 на поточний ремонт захисної сітки – 115000,00 рн., на
фінансування Вишгородської районної спеціальної загальноосвітньої школи «Надія» на
придбання обладнання для сенсорної кімнати - 50 000 грн.;
- КЗ «Вишгородська ЦРЛ «- 1000000 грн. на утримання Новопетрівської районної лікарні
2. Направити вільний залишок грошових коштів загального фонду сільського бюджету на
початок року до спеціального фонду сільського бюджету - бюджету розвитку в сумі
29800 грн. Внести зміни до джерел фінансування сільського бюджету.
2.1. Збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету (бюджету розвитку) в
сумі 29800 грн., в т.ч. 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 металевої захисної огорожі навколо новорічної ялинки – 29800 грн.
3. Установити профіцит загального фонду в сумі 29800 грн., джерелом покриття якого
визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального
фонду) у сумі 29800 грн. (додаток 2).
4. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 29800 грн., джерелом покриття
якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку
(спеціального фонду) у сумі 29800 грн. (додаток 2).
5. 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:
5.1.Направити залишок коштів сільського бюджету розвитку на початок року на
збільшення видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) сільського бюджету в сумі
1 343 700 грн., в тому числі:
-ТКВКБМС 7130 (Здійснення заходів із землеустрою)
КЕКВ-2281 (Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм ) на топографо-геодезичні роботи із землеустрою в сумі 499 000
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 60 000
грн
-ТКВКБМС
7461 (Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету)
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об»єктів ) на коригування проектнокошторисної документації по вул.Шевченка3, Незалежності, пров.Дачний, пров.

Богдана,вул.Спаська, Горького3, Гречка3, Музейна3, пров.Корольова, пров. 1Травня2, між
Спаською до вул. Валківська, стоянка біля школи №2 в сумі 310 600 грн.
-ТКВКБМС 7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівна
документація)
КЕКВ-2281 (Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм ) на виконання інженерних вишукувань та звіту про оцінку
впливу на довкілля каналізаційних очисних споруд – 101 000 грн.
- ТКВКБМС 6020 (Забезпечення функціонування комбінатів підприємств, установ
та організацій, що виробляють , виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги)
КЕКВ-3210 (Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
на
коригування проектно-кошторисної документації на будівництво водозабірного вузла по
вул. Комарова, Ново-Київська в сумі 373100 грн.
6. Внести зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду сільського
бюджету по
- ТКВКБМС 0150 (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)
КЕКВ 2800 (Інші поточні видатки)
Березень +100 000 грн.
Травень – 20000 грн.
Червень - 30000 грн.
Вересень – 30000 грн.
Жовтень -20000 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

