
 
Постійна комісія 

Смолінської селищної ради 

з питань планування, бюджету, фінансів, 

цін та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 25 жовтня 2017 року                    №  43 

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 відповідно до рішення Маловисківської районної 

ради від 20 жовтня 2017 року № 191 «Про внесення змін до рішення районної 

ради від 20 грудня 2017 року № 127 «Про районний бюджет на 2017 рік»: 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

41035000 Інші субвенції +350 000,00 х +350 000,00 

 Всього: +350 000,00 х +350 000,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн. 

1010 Дошкільні заклади освіти 2111 +287 000,00 х +287 000,00 

2120 +63 000,00 х +63 000,00 

Всього: +350 000,00 х +350 000,00 

 

3. Внесення змін за X місяців по виконанню плану по доходах по загальному фонду: 

Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

14021900  Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (пальне) 
+15 000,00 х +15 000,00 

14031900 Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(пальне)  

+60 000,00 х +60 000,00 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

+49 600,00 х +49 600,00 

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості 

+2 300,00 х +2 300,00 

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

+700,00 х +700,00 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  +22 000,00 х +22 000,00 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб   +1 400,00 х +1 400,00 



18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  +3 000,00 х +3 000,00 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  +116 000,00 х +116 000,00 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  +3 000,00 х +3 000,00 

22012500 Плата за надання інших адміністративних 

послуг 
-4 000,00 х -4 000,00 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень 

+35 000,00 х +35 000,00 

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування   

-1 000,00 х -1 000,00 

22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України 

-3 000,00 х -3 000,00 

 Всього: +300 000,00  +300 000,00 

 

      3.1.    Виділити субвенцію районному бюджету для ДЗ «СМСЧ № 17 МОЗ України» на 

фінансову підтримку для забезпечення видатків для початку опалювального періоду: 

Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

8800 Інші субвенції 2620 +30 000,00 х +30 000,00 

Всього: +30 000,00 х +30 000,00 

 

       3.2.    Розподіл видатків загального фонду: 

Код          

. 

Найменування 

підрозділів 

КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

1010 Дошкільна освіта 2210 +20 000,00 
(унітази в 

Ромашку) 

х +20 000,00 

2271 +110 000,00 х +110 000,00 

Разом:  +130 000,00 х +130 000,00 

0170 Організаційне, 

інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

селищної ради 

2271 +70 000,00 х +70 000,00 

Разом:  +70 000,00 х +70 000,00 

Всього:  +200 000,00 х +200 000,00 

 

        3.3.     Перерозподіл із загального до спеціального: 

Код          

. 

Найменування підрозділів Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

208400 

602400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку 

-70 000,00 +70 000,00 0,00 

Всього: -70 000,00 +70 000,00 0,00 

 

         3.4.    На виготовлення містобудівної документації: 

Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

6430 Розробка схем та проектів 

рішень масового 

застосування 

2281 х +70 000,00 +70 000,00 

Всього:  х +70 000,00 +70 000,00 

 

          4.   Уточнення коштів загального та спеціального фонду: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 



1010 Дошкільні заклади освіти 2274 -394,26 х -394,26 

2271 +394,26 х +394,26 

Разом:  0,00 х 0,00 

4060 Бібліотеки 2250 -100,00 х -100,00 

2271 +100,00 х +100,00 

Разом:  0,00 х 0,00 

6650 Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг 

2240 -8 652,40 х -8 652,40 

Разом:  -8 652,40 х -8 652,40 

0170 Організаційне, 

інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

селищної ради 

2111 +8 652,40 х +8 652,40 

Разом:  +8 652,40 х +8 652,40 

6310 Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку 

території 

3122 х -74 300,00 -74 300,00 

Разом:  х -74 300,00 -74 300,00 

6430 Розробка схем та проектів 

рішень масового 

застосування 

2281 х +74 300,00 +74 300,00 

Разом:  х +74 300,00 +74 300,00 

Всього:  0,00 0,00 0,00 

 

5. Збільшити доходи та видатки спеціального фонду за рахунок благодійних 

внесків: 

Доходи: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки х +2113,80 +2113,80 

 Всього: х +2113,80 +2113,80 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн 

Спеціальний 

фонд, грн 

Разом, 

 грн          . 

1010 Дошкільні заклади освіти 3110 х +2 113,80 
(посуд в 

Ромашку) 

+2 113,80 

Всього: х +2 113,80 +2 113,80 

 

6. Уточнення 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 

2210 -1 000,00 х -1 000,00 

2240 +1 000,00 
(послуги 

інтернета) 

х +1 000,00 

Всього:  0,00 0,00 0,00 

 

 

7. Копію даного рішення направити на затвердження чергової сесії Смолінської 

селищної  ради. 

 

 

                                                  Голова комісії    Л.М.Надєйкіна 


