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УКРАЇНА 

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

21 позачергова сесія 7 скликання 

Рішення 
Від 21.02.2017року №21-1 
Про внесення змін до рішення сесії 
сільської ради 
Про сільський бюджет 
на 2017 рік 

Відповідно до пунктів 22, 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік», 
статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів та соціального забезпечення сесія сільської ради 

1. Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету на 10000 грн., по 
коду доходу 41035000 - Інші субвенції. Встановити доходи всього 4878092,00 
грн., в тому числі доходи загального фонду - 4500600,00 грн. доходи 
спеціального фонду 377492,00 грн. додаток 1 

2. Визначити на 2017 рік видатки сільського бюджету в сумі 5203205,00 грн., в 
тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 4764713,00 грн. 
видатки спеціального фонду сільського бюджету 438492,00 грн. згідно з 
додатком 3, 3.1 до цього рішення. 

3. Установити дефіцит сільського бюджету в сумі 325113 грн. в т.ч. дефіцит 
загального фонду в сумі 264113 грн., крім того до Бюджету розвитку 
спрямувати 26000 грн. вільного залишку коштів та дефіцит спеціального фонду 
бюджету в сумі 61000 грн. джерелом покриття якого визначити 
надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 
26000 грн. та вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду в 

сумі 35000 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення 
4. Затвердити на 2017 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками 4.2 

до цього рішення. 
5. Затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок 

коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення. 
6. Внести зміни в перелік державних та регіональних програм, які фінансуються 

за рахунок бюджету згідно з додатком 5 до цього рішення 
7. Додатки 1, 2, 3, 3.1, 4.2, 5, 6 є невід'ємними до рішення. 
8. ійну комісію з питань 

ВИРІШИЛА: 

Т.І.Горбенко 



21 позачергова сесія від 21.02.2017 року 
додаток до рішення сесії сільської ради № 21-1 

Пояснююча записка 
Винесений на розгляд сесії сільської ради проект рішення про 

внесення змін до сільського бюджету, розроблений в зв'язку з необхідністю 
розподілу залишку коштів, який склався станом на 1.01.2017 року та 
отриманням Іншої субвенції в сумі 10000 грн. 

1. ДОХОДИ 
Збільшити доходну частину бюджету за рахунок Іншої субвенції по коду 
41035000 в сумі 10000 грн. 

1. Збільшити видатки загального фонду за рахунок Іншої субвенції в сумі 
10000 грн. та спрямувати на: 
КТКВК :6060 - Благоустрій міст, сіл, селищ + 10000,00 грн. 
КЕКВ: 2210 = + 10000 грн. на придбання господарчих матеріалів та квітів для робіт 
по благоустрою 

1.2 Збільшити фінансування видатків загального фонду на суму 264113грн. 
за рахунок залишків коштів, а саме: 

КТКВК : 0170 - Органи місцевого самоврядування+8112 грн. 
КЕКВ: 2274 =+ 6112,00 грн. на оплату газопостачання (розподіл та 
транспортування) 
КЕКВ: 2800 = + 1000 грн. на сплату штрафу та пені 
КЕКВ: 2210= + 1000 грн. на придбання бланків 
КТКВК: 1010 - Дошкільна освіта + 54070 грн. 
КЕКВ: 2274 = + 27070 грн. на оплату газопостачання (розподіл та 
транспортування) 
КЕКВ: 2210 = + 19000 грн. на придбання господарчих товарів 
КЕКВ: 2220 = + 2000 грн. на придбання медичних та дезинфікуючих засобів 
КЕКВ: 2240 = + 6000 грн. оплата послуг по підвезенню пед. працівників 
КТКВК: 4090 - Палаци і будинки культури, клуби + 3000 грн. 
КЕКВ:2240 = + 3000 грн. на оплату послуг по ремонту баяна 
КТКВК :5011 - Проведення навчально-тренувальних зборів і програм +12300 
КЕКВ:2210 = + 9000 грн. придбання спортивного інвентарю 
КЕКВ:2800 = + 3300 грн. оплата вступного внеску за участь в змаганнях з футболу 
КТКВК :6060 - Благоустрій міст, сіл, селищ + 52340 грн. 
КЕКВ: 2240 = + 13300 грн. введення в експлуатацію підстанцій вуличного 
освітлення 
КЕКВ: 2111=+32000 - заробітна плата працівнику з благоустрою 
КЕКВ: 2120=+7040 - нарахування на заробітну плату 
КТКВК: 3400 - Інші видатки на соціальний захист населення + 8000 грн. 

КЕКВ :2730 = + 8000 грн. на виплату одноразових соціальних допомог населенню 
КТКВК : 3240 - Організація та проведення громадських робіт + 43770 
КЕКВ:2111 = + 35877 - заробітна плата працівнику з благоустрою 
КЕКВ :2120 = + 7893 - нарахування на заробітну плату 
КТКВК : 8800 - Інші субвенції + 2521,00 грн. 
КЕКВ : 2620 = + 2521,00 грн. на підтримку" Програми з виконання Національного 
плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини у Черкаському районі" 
КТКВК: 7310 - Проведення заходів із землеустрою + 80000 грн. 
КЕКВ: 2240 = + 80000,00 грн. оплата за послуги по розробленню детального плану 
та топозйомка територій 



с і 
1.3 Зробити перерозподіл коштів 

КТКВК: 7310 - Проведення заходів із землеустрою + 25863 грн. 
КЕКВ: 2240 = + 25863,00 грн. оплата за послуги по розробленню детального плану 
та топозйомка територій 
КТКВК: 0170 - Органи місцевого самоврядування -1259 грн. 
КЕКВ: 2273 = - 1259,00 грн. за рахунок економії коштів 
КТКВК: 1010 - Дошкільна освіта -10919 грн. 
КЕКВ: 2273 = - 10919,00 грн. за рахунок економії коштів 
КТКВК: 4090 - Палаци і будинки культури, клуби -13685 грн. 
КЕКВ: 2273 = - 13685,00 грн. за рахунок економії коштів 

Видатки спеціального фонду 

1. Збільшити видатки спеціального фонду на суму 35000 грн. за рахунок 
вільного залишку, що склався на початок року та розподілити наступним 
чином: 

КТКВК: 9180 - Цільові фонди + 35000 грн. 
КЕКВ: 2210 = + 10000 грн. на придбання господарчих матеріалів, квітів 
КЕКВ: 2240 = + 25000 грн. на оплату послуг по вивезенню побутового сміття для 
робіт по благоустрою 

2.1 Крім того, збільшити видатки за рахунок коштів переданих із загального 
фонду до бюджету розвитку в сумі 26000 грн. 
КТКВК: 0170- Органи місцевого самоврядування + 10000грн. 
КЕКВ: 3110 +10000 грн. на оплату за ноутбук та багатофунціональний пристрій. 
КТКВК: 1010 - Дошкільна освіта + 16000 
КЕКВ: 3110=+ 16000 грн. оплата за ноутбук та холодильник 


