
   
 

 
ЗАВОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 
п’ятдесят восьма сесія 

 
06 серпня 2019 року                 смт. Заводське                                      № 1109 
 
Про внесення змін до рішення 
сесії від 21.12.2018 року № 954 
«Про бюджет Заводської 
селищної ради об’єднаної  
територіальної громади 
на 2019  рік» 
          
 Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України ,,Про місцеве 
самоврядування в Україні ” , ч.7 ст.78 Бюджетного Кодексу України, 
офіційного висновку фінансового  управління Заводської селищної ради, 
про перевиконання дохідної частини загального фонду селищного 
бюджету за 7 місяців 2019 року, враховуючи пропозиції постійної комісії 
селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – 
економічного розвитку, селищна рада 
 
ВИРІШИЛА : 

  

1. Збільшити доходи загального фонду селищного  
бюджету по коду на суму: 

252 000,00 грн. 

 • 11010400 – «Податок на доходи фізичних осіб, 
що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж заробітна 
плата» 

49 900,00 грн. 

 • 11010500 – «Податок на доходи фізичних осіб, 
що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування» 

 
17 000,00 грн. 

 • 18050400 – «Єдиний податок з фізичних осіб » 66 300,00 грн. 
 • 22012500 – «Плата за надання інших 

адміністративних послуг» 
 
108 800,00 грн. 

 • 21081500 – «Адміністративні штрафи та 
штрафні санкції за порушення законодавства у 
сфері виробництва та обігу алкогольних  

напоїв та тютюнових виробів » 

10 000,00 грн. 



2. Зменшити обсяг видатків загального фонду  
селищного бюджету на 2019 рік на суму 

92 500,00 грн. 

2.1 За головними розпорядниками 92 500,00 грн. 
2.1.1 Гуманітарний відділ Заводської селищної ради 67 500,00 грн. 
 КПКВК 0615041 «Утримання та фінансова 

підтримка спортивних споруд» 
6 500,00 грн. 

 • оплата праці 5 000,00 грн. 
 • інші поточні видатки 1 500,00 грн. 
 КПКВК 0611100 «Надання спеціальної освіти 

школами естетичного виховання ( музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими )» 

6 000,00 грн. 

 • оплата праці 5 000,00 грн. 
 • інші поточні видатки 1 000,00 грн. 
 КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» 55 000,00 грн. 
 • інші поточні видатки 55 000,00 грн. 
2.1.2 Заводська селищна рада 25 000,00 грн. 
 КПКВК 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» 
25 000,00 грн. 

 • інші поточні видатки 25 000,00 грн. 
3 Збільшити обсяг видатків загального фонду  

селищного бюджету на 2019 рік на суму 
161 500,00 грн. 

3.1 За головними розпорядниками 161 500,00 грн. 
3.1.1 Заводська селищна рада 104 000,00 грн. 
 КПКВК 01 1 0150 «Організаційне,інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради,районної ради, районної у 
місті ради ( у разі її створення ), міської, селищної, 
сільської рад» 

 
80 000,00 грн. 

 • інші поточні видатки  80 000,00 грн. 
 КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога 

населенню,що надається центрами первинної 
медичної(медико- санітарної) допомоги » 

24 000, 00 грн. 

 • інші поточні видатки  24 000, 00 грн. 
3.1.2 Гуманітарний відділ Заводської селищної ради 57 500,00 грн. 
 КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 
інших клубних закладів » 

5 000,00 грн. 

 • оплата праці 4 000,00 грн. 
 

 • інші поточні видатки 1 000,00 грн. 

 КПКВК 0610160 «« Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах ( місті Києві ) , 
селищах,селах,об’єднаних територіальних 
громадах» 

7 500,00 грн. 



 • оплата праці 6 000,00 грн. 
 • інші поточні видатки 1 500,00 грн. 
 КПКВК 0614082 «Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва» 
30 000,00 грн. 

 • інші поточні видатки 30 000,00 грн. 
 КПКВК 0611100 «Надання спеціальної освіти 

школами естетичного виховання ( музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими )» 

15 000,00 грн. 

 • інші поточні видатки 15 000,00 грн. 
4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду  

селищного бюджету на 2019 рік на суму 
183 000,00 грн. 

4.1 За головними розпорядниками 183 000,00 грн. 

4.1.1 Гуманітарний відділ Заводської селищної ради 183 000,00 грн. 

 КПКВК 0611100 «Надання спеціальної освіти 
школами естетичного виховання ( музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими )» 

183 000,00 грн. 

 • капітальні видатки 183 000,00 грн. 

5. Внести зміни у джерела фінансування селищного бюджету на 2019 рік 
(додаток 2 до рішення Заводської селищної ради від 21 грудня 2018 року 
№ 594 «Про бюджет Заводської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади на 2019 рік»), замінивши цифри кодів фінансування 208400 
«Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)» та 602400 «Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» за загальним 
фондом з мінус 1 161 482 на мінус 1 344 482 за спеціальним фондом з    
1 161 482 на 1 344 482 у тому числі бюджет розвитку з 1 161 482 на       
1 344 482 згідно з додатком 2. 
 
6. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть 
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку селищного бюджету 
(додаток 5 до рішення Заводської селищної ради від 21 грудня 2018 року 
№594 «Про бюджет Заводської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади на 2019 рік») згідно з додатком 3. 
 
7. Внести  зміни до рішень сесії № 1082 від 27.06.2019 р., № 1105 від 
10.07.2019 р. затвердивши зміни по міжбюджетним трансфертам  на 2019 
рік (додаток 4 до рішення Заводської селищної ради від 21 грудня  2018 
року № 594 «Про бюджет Заводської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік». 
 



8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку ( Карпець М.П.). 
 
 
 
  Селищний голова                                       Людмила  ПАВЛІНСЬКА 
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