
Пропозиції  (05/09/2018)   
                           

про внесення  змін до рішення  сільської ради   

“Про сільський  бюджет на 2018 рік” 

 
Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2018 

рік»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 5 статті 23, та ст.78 

Бюджетного кодексу України внести зміни до бюджетних призначень 

сільського бюджету:  

ВИДАТКИ 

 

1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму  1 129 400 

грн. за рахунок залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2018 

року 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

1.1. КФК 0114082     «Інші   заходив галузі культури  і  мистецтва»  

на 65 000,00 грн. 

 

у  тому числі:          у  тому числі: 

               по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та  інвентар»     

                                                                                                             на 20 000,00 грн.          

у  тому числі: 

по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг крім  комунальних»    на   45 000,00 грн. 

 

(оплата    послуг  по  проведенню  свят)   

 

     1.2. КФК 0116011     «Експлуатація  та  технічне  обслуговування  

житлового фонду»  

                                                                                              на  150 000,00 грн. 

у  тому числі: 

по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг крім  комунальних»    на   150 000,00 грн. 

 

          

 

   1.3. КФК 0116030     «Організація благоустрою населених пунктів »  

                                                                                              на  298 500,00 грн. 

у  тому числі: 

по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг крім  комунальних»    на   298 500,00 грн. 

 
   облаштування  майданчиків  під сміттєві баки 5 майданч.*57 900,00                                                                                     

       

 

    1.4. КФК 0118130     «Місцева  пожежна  охорона»    

                                                                                              на   31 800,00 грн.         



 у  тому числі: 

          по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та  інвентар»     

                                                                                                     на   31 800,00 грн. 

                 ( придбання  згідно  подання-мотопомпа, компресор  повітряний,     

                   форма,засоби для побуту та інше) )     

                                                                                                      на 31 800,00 грн.                                                         

 

         1.5. КФК 0117461     «Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  

загального  користування  та  дорожньої   інфраструктури  за  рахунок  

коштів  місцевого  бюджету»  

                                                                                          на 584 100,00 грн. 

у  тому числі: 

по КЕКВ 2240 «Оплата  послуг (крім комунальних)      

                                                                                                     на    584 100,00  грн. 

                       (улаштування щебеневого дорожнього покриття  по  вул.. 

Щаслива)                                                                                 на  186 100,00 грн. 

                     улаштування щебеневого дорожнього покриття  по  вул.. 

Тургенєва )                                                                                 на   198 000,00 грн. 

         

улаштування щебеневого дорожнього покриття  по  вул.. Аеропортівська)                                                                                                          

                                                                                                     на  200 000,00 грн. 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 

 

1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму  

1021700,00 грн. в т.ч. по бюджету розвитку на суму 4 480900,00 грн. за 

рахунок залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2018 року. 

 

               1.1. КФК  0117330   «Будівництво  інших об’єктів  соціальної та  

виробничої інфраструктури комунальної власності»                  
 

на   500 000,00 грн. 

          у  тому числі: 

по КЕКВ  3122 «Будівництво    інших  об’єктів «                                        

                                                                                                         на 500 000,00 грн. 

Видатки  на  виконання  робіт  з  проектування та будівництва  бюветів  

 

            1.2. КФК  0116030   «Організація благоустрою населених пунктів »  

  500 000,00 грн. 

у  тому числі: 

          по КЕКВ   3110 «Предмети, обладнання і  предметів довгострокового 

користування»     

                                                                                                     на   500 000,00 грн. 

 
  Капітальні  видатки  на  монтаж  відео нагляду    



    с. Гора                                                     .                                     - 500 000,00 грн. 

 

                                                                    

      1.3. КФК 0118130     «Місцева  пожежна  охорона»    

                                                                                              на   21 700,00 грн.         

 у  тому числі: 

          по КЕКВ   3110 «Предмети, обладнання і  предметів довгострокового 

користування»     

                                                                                                     на   21 700,00 грн. 

                 ( придбання  згідно  подання,Драбина, пожежний гідрант )     

 

       1.4. КФК 0117461     «Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  

загального  користування  та  дорожньої   інфраструктури  за  рахунок  

коштів  місцевого  бюджету»  

                                                                                          на 3 459 200,00 грн. 

у  тому числі: 

по КЕКВ 3132 «Капітальний  ремонт  інших  об’єктів»      

                                                                                                          на 3 459 200,00 

  Капітальний   ремонт     вул.. Степова     1 832 794,00 грн. 

  Капітальний       ремонт»     вул.. Сонячна     1 626 351,00 грн. 

                                         

 

        2. КФК  0116030   «Організація благоустрою населених пунктів »  

 

Збільшити  видатки   

у  тому числі: 

          по КЕКВ   3110 «Предмети, обладнання і  предметів довгострокового 

користування»     

                                                                                                     на   500 000,00 грн. 

 
  Капітальні  видатки  на  монтаж  відео нагляду    

    с. Гора                                                     .                                         500 000,00 грн. 

 

Зменшити   видатки   

 

   у  тому числі: 

     по КЕКВ 3132 «Капітальний  ремонт  інших  об’єктів»    на   -500 000,00 

грн. 

  Капітальні  видатки  на  облаштування  бюветів                                -500 000,00 грн. 

 

                                                                        

                    В.о. Сільського  голови                          Шершень  Л.Ф. 


