с.Устинівка

Додаток №2
до рішення Устинівської селищної ради
"Про селищний бюджет на 2017 рік"
від 23 грудня 2016 року №199
( в редакції рішення селищної ради
від 24 травня 2017 року № 259)
Джерела фінансування селищного бюджету на 2017 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією
фінансування бюджету

1
2
200000 Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок зміни залишків
208000
коштів бюджетів
208100 На початок періоду
208200 На кінець періоду
Кошти, що передаються із загального фонду
208400 бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду)
600000 Фінансування за активними операціями
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів
602100 На початок періоду
602200 На кінець періоду
Кошти, що передаються із загального фонду
602400 бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду)

Секретар ради

4
761871.00

(грн.)
Спеціальний фонд
в т.ч. бюджет
Всього
розвитку
5
6
1515000.42
1515000.42

2276871.42

761871.00

1515000.42

1515000.42

2700455.49
423584.07

2611495.46
395047.46

88960.03
28536.61

60423.42
0.00

0.00

-1454577.00

1454577.00

1454577.00

2276871.42
2276871.42
2700455.49
423584.07

761871.00
761871.00
2611495.46
395047.46

1515000.42
1515000.42
88960.03
28536.61

1515000.42
1515000.42
60423.42
0.00

0.00

-1454577.00

1454577.00

1454577.00

Загальний
фонд

Всього
3
2276871.42

Л.П.Омельченко

Додаток 4
до рішення Устинівської селищної ради
від 23 грудня 2016 року № 199
( в редакції рішення селищної ради
від 24 травня 2017 року №259 )

Міжбюджетні трансферти з селищного бюджету місцевим/державному бюджетам на 2017 рік
(грн.)

Субвенції з селищного бюджету
Дотації з районного бюджету
Субвенція загального фонду на:

Назва місцевого бюджету
адміністративно-територіальної
одиниці

Код бюджету

Інша додаткова дотація
на утримання
дошкільних навчальних
закладів
11321401000
…

Устинівська селищна рада

Програма забезпечення
діяльності комунальної
установи «Трудовий
архів Устинівського
району» на 2014 - 2018
роки

…

1382800

Субвенція спеціального фонду на:

Програма соціального
захисту населення
Устинівського району
на 2016-2020 роки

Програма
економічного і
соціального розвитку
Устинівського району
на 2017 рік

Програма оздоровлення і
відпочинку дітей, молоді
та сімей з дітьми
Устинівського району на
період до 2017 року

Цільова програма
"Турбота" на 2017-2021
роки

Програма зміцнення
матерально-технічної бази
закладів охорони здоров'я а
Устинівському районі на
2017-2020 роки

16215

54656

50000

20800

10000

40000

16215

54656

50000

20800

10000

40000

…

…
Всього
1382800

Секретар ради

0

0

Л.П.Омельченко
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Додаток 5
до рішення Устинівської селищної ради
від 23 грудня 2016 року № 199
( в редакції рішення селищної ради від
24 травня 2017 року № 259 )

Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1
Код
програмної
Код
класифікаці
ТПКВКМ
ї видатків
Б/
та
ТКВКБМ
кредитуван
С3
ня місцевих
бюджетів2

( грн.)

Код
ФКВКБ 4

Найменування головного
розпорядника, відповідального
Назва об’єктів відповідно до
Загальний обсяг
виконавця, бюджетної програми або
проектно- кошторисної документації фінансування
напряму видатків
тощо
будівництва
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

6310

Всього видатків
на завершення
Разом видатків на
будівництва
поточний рік
об’єктів на
майбутні роки

Устинівська селищна рада (головний
розпорядник)
Устинівська
селищна
(відповідальний виконавець)

0170

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

0111

0490

рада

Капітальні видатки бюджетних
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
установ
матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), Капітальний ремонт приміщення
Устинівської селищної ради по
міської, селищної, сільської рад та їх
вул.Ювілейна,4 в смт.Устинівка
виконавчих комітетів
Устинівського району
Кіровоградської обл.
Разом

Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території

Будівництво пішохідного переходу
через річку Березівка в смт.Устинівка,
Устинівського району, Кіровоградської
обл.
Будівництво пішохідного переходу по
вул.Першотравнева в смт.Устинівка,
Устинівського району, Кіровоградської
обл.
Будівництво пішохідного переходу по
вул.Першотравнева в смт.Устинівка,
Устинівського району, Кіровоградської
обл.

1,145,500.42

0.00

0.00

1,365,000.42

0.0

0.0

0.0

26000.00

90,000.42

0.0

0.0

90000.42

90,000.42

0.00

0.00

116,000.42

199,900

0.0

0

193400.00

155,500

0.0

0

155500.00

130,000.0

0.0

0.0

130000.00

280,100.0

0.0

0.0

280100.00

765,500.00
0

0.00
0.0

0.00
0.0

759,000.00
200000.00

0.0
290,000.00

0.0
0.0

0.0
0.0

200,000.00
290,000.00

Будівництво вуличного освітлення по
вул.Чорновола та вул.Грушевського в
смт.Устинівка Устинівського району
Кіровоградської області
7470

6650

0490

Разом
Внески до статутного капіталу суб`єктів
господарювання
Разом

0456

Капітальний ремонт дорожнього
Утримання та розвиток інфраструктури покриття по вул.Гастело в
доріг
смт.Устинівка Устинівського району
Кіровоградської області

Капітальні трансферти

290,000.00

290,000.00

1

Код
програмної
Код
класифікаці
ТПКВКМ
ї видатків
Б/
та
ТКВКБМ
кредитуван
С3
ня місцевих
бюджетів2

1010

Найменування головного
розпорядника, відповідального
Назва об’єктів відповідно до
Загальний обсяг
виконавця, бюджетної програми або
проектно- кошторисної документації фінансування
напряму видатків
тощо
будівництва
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код
ФКВКБ 4

Устинівський
виконавець)
0910

ДНЗ

Дошкільна освіта
Разом
Всього

Секретар ради

(відповідальний
Капітальний ремонт приміщення
Устинівського ДНЗ по
вул.О.Мазуренка,36 в смт.Устинівка
Устинівського району
Кіровоградської обл.

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

Всього видатків
на завершення
Разом видатків на
будівництва
поточний рік
об’єктів на
майбутні роки

110,000.0

0.0

0.0

110,000.0

110,000.0

0.0

0.0

110000.00

110,000.0
1,255,500.42

0.0
0.00

0.0
0.00

110,000.00
1,475,000.42

Л.П.Омельченко

2

Додаток 6
до рішення Устинівської селищної ради
від 23 грудня 2016 року № 199
( в редакції рішення селищної ради від
24 травня 2017 року № 259 )

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
селищного бюджету у 2017 році1
( грн.)

Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів2

Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3

4

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної)
програми

Селищна рада (головний розпорядник)
Устинівський ДНЗ (відповідальний виконавець)
1010

0910

Програма фінансової підтримки та
розвитку Устинівського дошкільного
навчального закладу на 2017 рік

Дошкільна освіта
Устинівська

селищна

рада

(відповідальний

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний
та спеціальний
фонди

3,812,000.0

1,480,000.4

5,292,000.42

1,939,800.0

110,000.0

2,049,800.00

1,939,800.00

110,000.00

2,049,800.00

1,872,200.00

1,370,000.42

3,242,200.42

62,300.00

116,000.42

178,300.42

70,000.00

0.00

70,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

600,940.00

0.00

600,940.00

0.00

348,900.00

348,900.00

128,060.00

0.00

128,060.00

виконавець)

Програма розвитку місцевого
Організаційне,
інформаційно-аналітичне
та
самоврядування в Устинівській
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради територіальній громаді на 2016-2017 роки
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
та їх виконавчих комітетів
Комплексна програма підтримки учасників
бойових дій - мешканців смт.Устинівка на
Інші видатки на соціальний захист населення
2017 рік.
Програма проведення культурно-масових
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші
заходів, відзначення знаментих та
мистецькі заклади та заходи
пам'ятних дат у 2016-2017 роках.
Програма реформування житловогокомунального господарства селища на 2016Благоустрій міст, сіл, селищ
2017 рр.

0170

0111

3400

1090

4030

0822

6060

0620

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма освітлення Устинівської
селищної ради на період 2016-2017 рр.

1

( грн.)

Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів2

Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

7470

4

0490

7810

0320

7810

0320

9140

0540

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний
та спеціальний
фонди

0.00

410,100.00

410,100.00

Програма забезпечення безпеки
дорожнього руху на 2016-2017 роки.
Програма підтримки комунального
підприємства "Комунальник" на 2016-2017
Внески до статутного капіталу суб`єктів
роки.
господарювання
Програма розвитку ринку Устинівської
селищної ради на 2017 рік
Програма запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних природного характеру на території
ситуацій та наслідків стихійного лиха
Устинівської селищної ради на 2016-2017
роки

859,300.00

290,000.00

1,149,300.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

30,000.00

0.00

30,000.00

Пограма соціально-економічного розвитку
селища на 2017 рік.
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього Програма поводження з відходами на
території смт.Устинівка на 2017 рік.
природного середовища

21,600.00

0.00

21,600.00

0.00

5,000.00

5,000.00

3,812,000.00

1,480,000.42

5,292,000.42

Інші видатки

Всього

Секретар ради

Найменування місцевої (регіональної)
програми

Л.П.Омельченко
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3

4

УСТИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
№ 259

від 24 травня 2017 року
смт Устинівка
Про внесення змін до рішення селищної
ради від 23 грудня 2016 року № 199
„ Про селищний бюджет на 2017 рік ”

На підставі статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 78
Бюджетного Кодексу України

селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 23 грудня 2016 року № 199 „ Про
селищний бюджет на 2017 рік ” з урахуванням внесених змін рішеннями селищної ради
від 17.02.2017р. № 226 та від 07.04.2017р. №244, а саме :
- збільшити видатки селищного бюджету на 483300 грн. ( по загальному фонду на
383300 грн., по спеціальному фонду – 100000 грн.), в тому числі за рахунок направлення
коштів вільного залишку, що склався станом на 01 січня 2017 року по загальному фонду ;
- затвердити профіцит селищного бюджету у сумі 100000 грн., в тому числі по
загальному фонду селищного бюджету – 100000 грн.;
- затвердити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 100000 грн.
- внести відповідні зміни до додатку 3 даного рішення Устинівської селищної ради
(додається);
- внести зміни до додатків 2,4,5,6 даного рішення Устинівської селищної ради , виклавши
їх у новій редакції (додаються).
2. Додатки 2,3,4,5,6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
3 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з
питань бюджету, фінансів , будівництва , енергетики та соціального розвитку.

Селищний голова

І.О.Пеньков

