ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення ІІІ сесії
Великодимерської селищної ради VІI
скликання від 21 грудня 2017 року
№ 59 «Про місцевий бюджет на 2018 рік»
та додатків до нього
Розглянувши пропозиції Великодимерської селищної ради, керуючись ст. 78
Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні
висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування фінансів,
бюджету та соціально-економічного розвитку промисловості, інвестиції та
зовнішньоекономічних зв’язків, селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести наступні зміни до рішення ІІІ сесії Великодимерської селищної ради

VІI скликання від 21 грудня 2017 року № 59 «Про місцевий бюджет на 2018
рік»:
1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри «148515,96», «146015,1»,
«2500,86», замінити на «176620,514», «172972,654», «3647,86».
1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри «148515,96», «120344,844»,
«28171,116», «25670,256», замінити на «184310,189», «137772,069»,
«46538,12», «42337,26».
1.3. У абзаці шостому пункту 1 цифри «25670,256», замінити на
«42337,26».
1.4. У пункті 2 цифри «120344,844», «28171,116» замінити на
«137772,069», «46538,12».
1.5. У абзаці першому пункту 7 цифри «49179,174», замінити на
«76737,933».
1.6. Направити вільні лишки загального фонду, що утворилися станом
на 01.01.2018 року:
по загальному фонду селищного бюджету в сумі 3 885,5 тис. грн. по
установам:
-Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
об’єднаних територіальних громад – 330,0 тис. грн.,

- Надання дошкільної освіти – 70,5 тис. грн.,
- Надання загальної середньої освіти – 871,7 тис. грн.,
- Здійснення заходів із землеустрою– 195,0 тис. грн.,
- Організація благоустрою населених пунктів– 389,0 тис. грн.,
- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури– 45,0 тис. грн.,
- Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 70,0 тис.грн.,
- Інші заходи громадського порядку– 196,00 тис. грн.,
- Інші заходи в галузі культури і мистецтва– 60,00 тис. грн.,
- Інші субвенції з місцевого бюджету– 61,0 тис. грн.,
-Субвенції з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного
користування – 1597,3 тис. грн..
по спеціальному фонду селищного бюджету в сумі 671,2 тис. грн. по
установам:
- Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури - 600,0 тис. грн.,
- Надання загальної середньої освіти – 69,2 тис. грн.,
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку
територій – 2,0 тис. грн..
1.7. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2018 року:
по спеціальному фонду селищного бюджету в сумі 3 132,975 тис. грн.
по установам:
-Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
об’єднаних територіальних громад – 950,0 тис. грн.,
- Надання дошкільної освіти – 90,0 тис. грн.,
- Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту –
33,0 тис. грн.,
- Здійснення заходів із землеустрою– 1700,00 тис. грн.,
- Інші субвенції з місцевого бюджету– 114,975 тис. грн.,
- Організація благоустрою населених пунктів– 220,0 тис. грн.,
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку
територій – 25,0 тис. грн..
2. Внести зміни у додатки 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань планування фінансів, бюджету, та соціально-економічного розвитку
промисловості, інвестицій та зовнішньо економічних зв’язків.
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