ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Дев’ятнадцята сесія

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
12 серпня 2019 року

смт Чупахівка

Про прийняття субвенцій з
обласного бюджету
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частини 7 статті 63 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Розпорядження
голови Сумської обласної державної адміністрації від 15.07.2019 року № 409ОД « Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2019
рік», заслухавши інформацію виконуючої обов’язки начальника фінансового
відділу Любов Діброви про прийняття субвенції з обласного бюджету,
селищна рада вирішила:
1. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з обласного бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету по коду доходів 41054300
«Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на
підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету» в сумі 28 000,00 грн.
Направити на видатки загального фонду по ТКВКБМС 0611020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2240
«Оплата послуг, крім комунальних» в сумі 28 000,00 грн.,
Внести зміни до програми «Освіта Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області в 2019-2020 роках».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та
інвестицій.
Селищний голова
Перевірено головний спеціаліст юрисконсульт Катерина Батюк

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЕКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Дев’ятнадцята сесія
РІШЕННЯ
12 серпня 2019 року

смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення 14 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної ради від 21.12.2018 року «Про бюджет Чупахівської селищної
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»
Керуючись пунктами 4,5 частини 2 статті 101 Бюджетного кодексу
України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частиною 1 пункту
«а» підпункту 4 статті 28, статті 65 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію виконуючої обов’язки
начальника фінансового відділу Любов Діброви про внесення змін до
рішення 14 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради
від
21.12.2018 року «Про бюджет Чупахівської селищної об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік» селищна рада ВИРІШИЛА:
1) Перерозподілити раніше заплановані видатки по:
ТКВКБМС
0611020
«Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
сумі 12 223,00 грн., на спеціальний фонд КЕКВ 3110 «Придбання обладнання
і предметів довгострокового користування».
ТКВКБМС
0611020
«Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» із спеціального фонду КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування» 2 654 грн. на КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 2 654 грн.

ТКВКБМС 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» з
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 6 000 грн. на ТПКВКМБ 0611010 «Надання
дошкільної освіти» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 6 000 грн.,
З ТКВКБМС 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2274 «Оплата
природного газу» 50 000 грн., на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 42 000 грн. та
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 8 000 грн.
З ТКВКБМС 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів» з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі
2000 грн. на КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 2000 грн.
ТКВКБМС 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на
видатки спеціального фонду по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших
об`єктів» в сумі 94 006,00 грн.
ТКВКБМС 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» з
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 10 000 грн. на КЕКВ 2240 «Оплата
послуг крім комунальних» в сумі 7 000 грн., та КЕКВ 2273 «Оплата
електроенергії» 3 000 грн.
ТКВКБМС 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» з КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 147 000 грн. на ТКВКБМС
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» 49 000 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» 33 000 грн. та передати кошти в сумі 65 000 грн. КП
«Добробут» Чупахівської селищної ради згідно Програми фінансової
підтримки комунального підприємства «Добробут» для придбання матеріалів
для поточного ремонту доріг комунальної власності КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 65 000
грн.
ТКВКБМС 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» з КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 8 000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці» 5 000 грн на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» в сумі 13 000 грн.

ТКВКБМС 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в
сумі 20 530 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі
500 грн.
ТКВКБМС 0113180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і
праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житловокомунальних послуг» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 2707 грн.
ТКВКБМС 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни
та праці» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 15 587 грн.
ТКВКБМС 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв`язку» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 5 411
грн.
ТКВКБМС 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в сумі 13 647
грн.
Кошти направити на видатки по ТКВКБМС 3719770 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів» в сумі 58 382 грн. та передати Охтирському
районному бюджету міжбюджетний трансферт у вигляді іншої субвенції по
загальному фонду для соціального захисту жителів Чупахівської об’єднаної
територіальної громади. Селищному голові укласти відповідний договір з
Охтирською районною радою для передачі субвенції.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та
інвестицій.

Селищний голова

Перевірено головний
спеціаліст юрисконсульт Катерина Батюк

Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Дев’ятнадцята сесія

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

12 серпня 2019 року

смт Чупахівка

Про затвердження звіту про
виконання бюджету за перше
півріччя 2019 року
Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши звіт виконуючої обов’язки
начальника фінансового відділу Любов Діброви про виконання бюджету за
перше півріччя 2019 року селищна рада вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за перше
півріччя 2019 року згідно додатку 1, 2.
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

Перевірено головний
спеціаліст юрисконсульт Катерина Батюк

Додаток 1
Доходи селищного бюджету Чупахівської селищної ради
за перше півріччя 2019 року

Код
бюджетної
класифікаці
ї
10000000
11000000
11010000
11010100

11010400

11010500
13000000
13010000

13010100

13010200

13030000
13030100

Найменування платежу
Загальний фонд
Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку інших ніж заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
Рентна плата та плата за використання інших
природних ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів в частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного
користування
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування)
Рентна плата за користування надрами
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного
користування
Внутрішні податки на товари і послуги

14000000

План на І півр.
2019 року

Надійшло
за І півр.
2019 року

3 926 610,00

4 063 673,58

2 572 050,00

2 739 592,68

2 572 050,00

2 739 592,68

1 127 250,00

1 280 727,62

1 430 800,00

1 435 942,75

14 000,00

22 922,31

8 200,00

25 765,02

8 200,00

25 567,02

0,00

17 431,07

8 200,00

8 135,95

0,00

198,00

0,00

76,28

24 800,00

31 861,74

продовження додатку 1
14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами
госпо-

24 800,00

31 861,74

дарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів
18000000
18010000
18010200
18010300

18010400
18010500
18010600
18010700
18010900
18050000
18050300
18050400

18050500

20000000
21000000
21080000
21081100
22000000
22010000
22012500
22012600

Місцеві податки
Податок на майно
Податок на нерухоме майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Єдиний податок
Єдиний податок з юридичних осіб
Єдиний податок з фізичних осіб
Єдиний податок з сільськогосподарських
товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарсь- кого товаровиробництва
за попередній податковий (звітний) рік
дорівнює або перевищує 75 відсотків
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
Інші надходження
Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності
Плата за надання адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних
послуг
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень

1 321 560,00
314 860,00
0,00

1 266 454,14
374 946,51
270,21

0,00

0,00

6 600,00

7 353,69

17 160,00
241 100,00
2 000,00
48 000,00
1 006 700,00
11 700,00
357 000,00

38 232,78
277 638,04
1 022,06
50 429,73
891 507,63
11 731,70
221 011,11

638 000,00

658 764,82

5 500,00

10 884,49

400,00

680,00

400,00
400,00

680,00
680,00

5 100,00

4 882,18

2 600,00

2 395,77

1 700,00

1 633,15

900,00

762,62

Продовження додатку 1
Державне мито
22090000

2 500,00

2 486,41

22090100
24000000
24060000
24060300

24062200

40000000
41000000
41020000
41020100
41030000

41033200

41033900
41034200
41040000

41040200

41050000

Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на спадщину
і дарування
Інші неподаткові надходження
Інші надходження
Інші надходження
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної власності,
які не надані у користування та не передані у
власність, внаслідок їх самовільного зайняття,
використання не за цільовим призначенням,
зняття ґрунтового покриву (родючого шару)
Офіційні трансферти
Від органів державного управління
Дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам
Базова дотація
Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури
об`єднаних територіальних громад
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров`я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам

2 500,00

2 486,41

0,00
0,00
0,00

5 322,31
5 322,31
135,72

5 186,59

8 068 799.00
8 068 799.00

7 986 082,27
7 986 082,27

1 267 200,00

1 267 200,00

1 267 200,00

1 267 200,00

4 686 800,00

4 686 800,00

390 000,00

390 000,00

2 942 400,00

2 942 400,00

1 354 400,00

1 354 400,00

1 755 843,00

1 755 843,00

1 755 834,00

1 755 834,00

358 965,00

276 248,27

Продовження додатку 1

41051200

41051400

41051500

41052000

41053900

41054300

Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти `Нова українська
школа` за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров»я за рахунок коштів медичної
субвенції
Субвенція з місцевого бюджету на
відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
Інші субвенції з місцевого бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію
заходів, спрямованих на підвищення якості
освіти за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

Всього без урахування трансфертів
Всього

11 000,00

11 000,00

32 214,00

32 214,00

22 860,00

22 860,00

33 810,00

32 893,27

149 081,00

67 281,00

110 000,00

110 000,00

3 932 110,00
12 000 909,00

4 074 558,07
12 060 640,34

Станом на 01.01.2019 року залишок коштів загального фонду на рахунках
Чупахівської селищної ради становить 800 153,81 грн.
Станом на 01.07.2019 року залишок коштів загального фонду на рахунках
Чупахівської селищної ради становить 1 205 441,49 грн.
Відсоток виконання за власними доходами селищного бюджету складає 103,62%
або 142 448,07 грн.

Секретар селищної ради

Микола МАСЛЮК
Додаток 2

Видатки селищного бюджету Чупахівської селищної ради
за перше півріччя 2019 року

Код

01

0110150

0112111

0112146
0113032
0113033

0113160

0113180

0113191

Назва видатків за
функціональною
структурою

Затверджен
о видатків
на 2019 рік

Затверджен
о видатків
на
І півріччя
2019року

Касові
видатки за
І півр. 2019
року

Загальний фонд
Чупахівська селищна рада
8 674 838,00 4 018 526,00
3 255 632,31
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ра3 125 401,00
1 304 343,00
ди, районної ради, районної у місті
1 248 646,00
ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами пер746 000,00
477 350,00
304 218,70
винної медичної (медико-санітарної) допомоги
Відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих
33 810,00
33 810,00
32 893,27
захворювань
Надання пільг окремим категоріям
5 411,00
2 911,00
0,00
громадян з оплати послуг зв»язку
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспо13 647,00
4 647,00
0,00
ртом окремим категоріям громадян
Надання
соціальних
гарантій
фізичним особам, які надають
соціальні
послуги
громадянам
похилого
віку,
особам
з
61 744,00
500,00
0,00
інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим,
які не здатні до
самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги
Надання пільг населенню (крім
ветеранів війни і праці, військової
служби, органів внутрішніх справ
та громадян, які пострадали
2 707,00
707,00
0,00
внаслідок
Чернобильської
катастрофи) на оплату житловокомунальних послуг
Інші видатки на соціальний захист
15 587,00
0,00
0,00
ветеранів війни та праці
Продовження додатку 2

0113241
0113242
0114030
0114060

0115061

0116013
0116014
0116030
0117130
0117461

0117610
0118330
06

0610160
0611010

0611020

Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення
Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення
Забезпечення діяльності бібліотек
Забезпечення діяльності палаців i
будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та iнших клубних закладів

1 617 624,00

869 008,00

813 762,71

26 907,00

6 750,00

3 070,00

242 000,00

147 000,00

123 928,85

815 000,00

373 000,00

347 194,58

0,00

0,00

4 000,00

544 ,06

2 500,00

0,00

520 000,00

282 626,81

58 000,00

12 000,00

130 000,00

86 747,33

0,00

0,00

84 000,00

0,00

6 190 197,00

5 685 780,56

131 000,00

112 232,66

776 038,00

691 670,09

4 825 486,00

4 549 802,84

Забезпечення діяльності місцевих
центрів фізичного здоров»я
населення «Спорт для всіх» та
50 000,00
проведення фізкультурно-масових
заходів серед населення регіону
Забезпечення діяльності
водопровідно-каналізаційного
10 000,00
господарства
Забезпечення збору та вивезення
100 000,00
сміття і відходів
Організація благоустрою населених
868 000,00
пунктів
Здійснення заходів із землеустрою
58 000,00
Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої
700 000,00
інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Сприяння розвитку малого та
12 000,00
середнього підприємства
Інша діяльність у сфері екології та
171 000,00
охорони природніх ресурсів
Відділ освіти, молоді та спорту
11 351303,00
Чупахівської селищної ради
Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
343 000,00
Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних громадах
Надання дошкільної освіти
1 547 000,00
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними
закладами
( в т. ч. школою-дитячим садком,
8 485 230,00
інтернатом при школі),
спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами

0611090

0611150
0611161

0613140

37

3710160

3719410

Надання позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з
дітьми
Методичне забезпечення
діяльності навчальних закладів
Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти
Оздоровлення та відпочинок дітей
(крім заходів з оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок коштів
на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи)
Фінансовий відділ
Чупахівської селищної ради
Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних громадах
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров`я за рахунок
коштів медичної субвенції

181 000,00

98 600,00

54 844,22

265 000,00

126 000,00

116 542,85

440 000,00

176 000,00

154 087,90

69 873,00

36 873,00

6 600,00

3 552 013,00

1 873 403,00

1 802 034,30

546 000,00

244 400,00

206 322,98

2 754 270,00

1 377 260,00

1 377 260,00

3719770

Інші субвенції з місцевого бюджету

236 743,00

236 743,00

203 451,32

3719800

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного
розвитку регіонів

15 000,00

15 000,00

15 000,00

12 082
126,00

10 743 447,1
7

23 577
854,00

Усього

Секретар селищної ради

Микола МАСЛЮК

