УКРАЇНА
КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРИЖОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
№ 17-19/17
від 13. 07. 2017 року
смт Крижопіль

19 сесія
7 скликання

Про внесення змін
до рішення 12 сесії селищної ради 7 скликання
від 22 грудня 2016 року № 9-12/16 «Про селищний бюджет на 2017 рік»
Відповідно п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 23 , 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки та
пропозиції постійної комісії з питань планування , бюджету і фінансів ,
соціально-економічного розвитку селища (голова комісії Мужилівська О.М.) ,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Унести зміни до рішення 12 сесії селищної ради 7 скликання від 22
грудня 2016 року « Про селищний бюджет на 2017 рік» такі зміни та доповнення:
1.1. За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду
селищного бюджету збільшити :
• доходи загального фонду в сумі 483 030 грн. за кодами :
11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності» в сумі 12 000 грн.;
18010400 « Податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки ,
сплачений юридичними особами , які є власниками об»єктів нежитлової
нерухомості » в сумі 30 000 грн.;
18010500 « Земельний податок з юридичних осіб » в сумі 100 000 грн.;
18011100 « Транспортний податок з юридичних осіб» в сумі 31 000 грн.;
18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 298 730 грн. ;
21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових
виробів» в сумі 9 500 грн.;
21010300 «Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх
об»єднань , що вилучається до відповідного бюджету» в сумі 840 грн.;
24060300 « Інші надходження » в сумі 960 грн.
• видатки загального фонду в сумі 483 030 грн. , а саме:
за КТВКБМС 0170 « Організаційне , інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради , районної ради

,районної у місті ради , міської , селищної ,сільських рад та їх виконавчих
комітетів » КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 2 700 грн. та
КЕКВ 2272 « Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 980 грн. ;
за КТВКБМС 4200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам ,організаціям) » в
сумі 9 180 грн.;
за КТВКБМС 6140 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на
житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням
місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування , та
розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) » КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам ,організаціям)
» в сумі 183 720 грн.
за КТВКБМС 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг » КЕКВ
2240 « Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 198 000 грн.;
за КТВКБМС 8800 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів» в сумі 88 450 грн.
1.2. Збільшити видатки спеціального фонду селищного бюджету за
КТВКБМС 7700 « Інші природоохоронні заходи» КЕКВ 3210 « Капітальні
трансферти підприємствам (установам , організаціям) в сумі 299 177 ,03 грн. ( в
т.ч. видатки бюджету розвитку в сумі 178 835 грн. ) за рахунок збільшення
дохідної частини селищного бюджету від додаткових надходжень , а саме:
• субвенцій - за кодом 4103500 « Інші субвенції» в сумі 160 882,03 грн
( в т.ч. бюджету розвитку в сумі 59 835 грн.);
• перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету за
кодами :
19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами забруднення » в сумі 12 000 грн. ;
19010200 « Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у
водні об»єкти» в сумі 7 295 грн.;
33010100 « Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення , що перебувають у державній або комунальній власності» в сумі
119 000 грн. ( в т.ч. бюджету розвитку в сумі 119 000 );
2. Згідно із пунктом 1 внести зміни до додатків 1, 3, 4, 5, 6 ,7 до рішення
12 сесії селищної ради 7 скликання від 22 грудня 2016 року « Про селищний
бюджет на 2017 рік » відповідно до додатків 1, 2, 3, 4 , 5, 6 цього рішення,
що є його невід’ємною частиною.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань планування , бюджету і фінансів , соціально-економічного розвитку
селища (голова комісії Мужилівська О.М.)
Селищний голова

О.М.Третьяков

