
 
УКРАЇНА 

БРОШНІВ-ОСАДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Івано-Франківської області 

 

Восьма сесія сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від  03.08. 2018 р.  № 237-8/2018 

селище Брошнів-Осада  

 

Про зміни до селищного бюджету 

на 2018 рік 

 

Керуючись п.7 ст.78  Бюджетного кодексу України, ст.65 «Закону України 

про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п.13 рішення сесії 

селищної ради № 49-2/2017р. від 25.12.2017 р. «Про селищний бюджет 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік», в зв’язку з виробничою 

необхідністю, селищна рада об’єднаної територіальної громади 

 

ВИРІШИЛА: 

       

1. Затвердити розпорядження селищного голови «Про внесення змін  

до бюджету», прийняті в міжбюджетний період: 

- розпорядження №101 від 23.07.2018р.,  

- розпорядження №102 від 26.07.2018р.,  

- розпорядження №105 від 01.08.2018р. 

2.Внести зміни в кошторисні призначення за рахунок понадпланових 

надходжень по загальному фонду, збільшити дохідну частину селищного 

бюджету на 800000,00 грн., а саме: 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати (11010100) 700000,00 грн.  

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки (18010400) 

100000,00 грн. 

Встановити профіцит загального фонду селищного бюджету в сумі  

70000,00 грн.  напрямом використання якого визначити передачу коштів 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального  фонду) і відповідно 

дефіциту спеціального фонду, джерелом покриття якого визначити 

перевиконання дохідної частини бюджету селищної ради на суму 70000,00 грн.   

-35000,00 грн. співфінансування програми виробництва та переробки 

екологічної продукції та фермерських господарств   



-КФК-0117110 Реалізація програм в галузі сільського господарства 

+35000,00 грн. 

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  

+35000,00грн. 

-КФК - 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад +10000,00 

грн.  

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

+10000,00грн. 

-КФК – 0111020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернетом при школі) 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами. +25000,00 

грн. 

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

+25000,00 грн. 

3.Внести зміни  в кошторисні призначення по загальному фонду  за рахунок 

понад планових надходжень:  

-КФК – 0111020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернетом при школі) 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами. +234343,00 

грн. 

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  +134850,00 грн.  

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) +51640,00 грн.  

КЕКВ  2230 Продукти харчування   +47853,00 грн. 

-КФК - 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад +134751,00 

грн.  

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  +30000,00 грн. 

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) +104751,00 грн.  

-КФК- 0119770  Інші субвенції з місцевого бюджету      + 31466,00 грн. КЕКВ 

2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

+31466,00грн. 

-КФК- 0116030 Організація благоустрою населених пунктів +163440,00 грн. 

КЕКВ  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар+50000,00грн. 

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) +113440,00 грн.  

-КФК -0110180 Інша діяльність у сфері державного управління +100000,00 

грн. 

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) +100000,00 грн.  

-КФК -0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення     +50000,00 грн. 

КЕКВ 2730  «Інші виплати населенню»         +50000,00 грн. 

 

-КФК-0115041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 

+16000,00 грн. 

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) +16000,00 грн.  



4.Внести зміни в кошторисні призначення по загальному фонду на: 

-КФК-0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 

– 223550,00 грн. 

КЕКВ 2282  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку                     липень  - 223550,00 грн. 

-КФК-0119410 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції                 

+223550,00 грн. 

КЕКВ 2620  Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                                                                

серпень +223550,00 грн.  

  5.За рахунок надходжень коштів з продажу земельних ділянок (33010100) 

по спец.фонду збільшити видатки на: 

КФК – 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету                   

+160000,00грн. 

КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об`єктів    +160000,00 грн. 

 

 

 

 

Брошнів-Осадський селищний голова                         Назарій Іванів 

 
 


