НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцята сесія сьомого скликання
«16 » березня 2018 року

№1046

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 21.12.2017 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 276 023 грн. в т.ч. числі на
збільшення асигнувань видатків загального фонду сільського бюджету в сумі 201 023
грн., в тому числі:
- 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
придбання рукава до мотопомпи в сумі 26000 грн.,
- ТКВКБМС 6030 ( Організація благоустрою населених пунктів )
КЕКВ 2240 ( оплата послуг , крім комунальних) – 150 000 грн.- на утримання доріг села в
зимовий період
- ТКВКБМС 9770 (Інші субвенції з місцевого бюджету)
КЕКВ-2620 (Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів )
субвенція районному бюджету для фінансування:
- відділу освіти Вишгородської РДА – 25 023 грн. на фінансування Новопетрівської ЗОШ
І-ІІ ст..№2 на поточний ремонт каналізаційної мережі – 25 023 грн.,
2. Направити вільний залишок грошових коштів загального фонду сільського бюджету на
початок року до спеціального фонду сільського бюджету - бюджету розвитку в сумі
75 000 грн. Внести зміни до джерел фінансування сільського бюджету.
2.1. Збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету (бюджету розвитку) в
сумі 75 000 грн., в т.ч. по :
- 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 придбання мотопомпи в сумі 75 000 грн.

3. Установити профіцит загального фонду в сумі 75 000 грн., джерелом покриття якого
визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального
фонду) у сумі 75 000 грн. (додаток 2).
4. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 75 000 грн., джерелом
покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку
(спеціального фонду) у сумі 75 000 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
65 000 грн., в тому числі:
-ТКВКБМС 7461 (Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету)
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об»єктів ) на проектно-кошторисної
документацію (Робочий проект) на дорогу Р-02 Київ-Іванків-Овруч в сумі 65 000 грн.
6. Внести відповідні зміни до розписів сільського бюджету, джерел фінансування, планів
асигнувань та кошторисів бюджетних установ.
7. Доручити сільському голові укласти угоду про передачу міжбюджетних трансфертів із
сільського бюджету до районного бюджету .
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету,
комунального майна, благоустрою та розвитку інфраструктури села.

Сільський голова

Р.М.Старенький

