
 
Постійна комісія 

Смолінської селищної ради 

з питань планування, бюджету, фінансів, 

цін та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 19 серпня 2017 року                    №  38 

смт. Смоліне 

Про внесення змін до рішення 

Смолінської селищної ради від  

23.12.2016 року за № 150 

«Про селищний бюджет на 2017 рік» 

 

Заслухавши інформацію спеціаліста ІІ категорії Ревенко О.І., комісія 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Рекомендувати сесії Смолінської селищної ради внести зміни до доходів та видатків 

загального та спеціального фонду бюджету: 

2. Доходи збільшити за рахунок отримання субвенції з районного бюджету на 

фінансування закладів освіти та культури: 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41035000 Інші субвенції +400 000,00 х +400 000,00 

 Всього: +400 000,00 х +400 000,00 

3. Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

1010 Дошкільні заклади освіти 2111 +218 000,00 х +218 000,00 

2120 +44 000,00 х +44 000,00 

Разом:  +262 000,00 х +262 000,00 

4060 Бібліотека 2111 +53 000,00 х +53 000,00 

2120 +12 000,00 х +12 000,00 

Разом:  +65 000,00 х +65 000,00 

4090 Будинок культури 2111 +60 000,00 х +60 000,00 

2120 +13 000,00 х +13 000,00 

Разом:  +73 000,00 х +73 000,00 

Всього: +400 000,00 х +400 000,00 

 

3. Внесення змін за перше півріччя по виконанню плану по доходах по загальному 

та спеціальному фонду: 

Доходи: 

Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

13030200 Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин місцевого 

значення  

+27 000,00 х +27 000,00 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів  

+41 000,00 х +41 000,00 

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів нежитлової 

нерухомості  

+37 000,00 х +37 000,00 



18010500 Земельний податок з юридичних осіб  +31 000,00 х +31 000,00 

 Всього: +136 000,00  +136 000,00 

 

       3.1. Виділити субвенцію для КП «Енерговодоканал» на фінансову підтримку для 

забезпечення видатків для початку опалювального періоду: 

Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

6052 Забезпечення 

функціонування 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

2610 +100 000,00 х +100 000,00 

Всього: +100 000,00 х +100 000,00 

 
3.2. Виділити кошти на виконання «Програми розвитку культури селища Смоліне на 

2017 рік»: 

Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

4090 Будинок культури 2111 +12 000,00 х +12 000,00 

Всього: +12 000,00 х +12 000,00 

 

      3.3.Розподіл видатків загального фонду: 

Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

0170 Організаційне, 

інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

селищної ради 

2800 х +4 000,00 
(судовий збір) 

+4 000,00 

Всього: х +4 000,00 +4 000,00 

 

3.3.  Виділити кошти на виконання програми «Соціально-економічного та 

культурного розвитку смт. Смоліне на 2017 рік» на надання матеріальної допомоги 

на лікування особам, які потрапили в складні життєві обставини: 

Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

3400 Інші видатки на 

соціальний захист 

населення 

2111 +10 000,00 х +10 000,00 

Всього: +10 000,00 х +10 000,00 
 

4. Виділити кошти на виконання програми «Соціально-економічного та культурного 

розвитку смт.Смоліне на 2017 рік» на облаштування місць відпочинку та масового 

перебування людей: 

Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

6060 Благоустрій 2210 +10 000,00 х +10 000,00 

Разом  +10 000,00 х +10 000,00 

Всього:  0,00 х 0,00 

 

5. Копію даного рішення направити на затвердження чергової сесії Смолінської селищної  

ради. 

 

                                       

Голова комісії    Л.М.Надєйкіна 


