
 
Дев’ята сесія 

Смолінської селищної ради 

восьмого скликання 

  Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 06 вересня 2018 року                    № 179 

смт. Смоліне 

Про внесення змін до рішення 

Смолінської селищної ради від  

22 грудня 2017 року за № 39 

«Про селищний бюджет на 2018 рік» 

 

               На підставі пункту 23 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

статті 43, 55, 64, 69-1, 77, 93, 101 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний 

бюджет України на 2018 рік", рішення Кіровоградської обласної ради від 22.12.2017 року № 414 «Про 

обласний бюджет на 2018 рік», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року № 39 «Про селищний 

бюджет на 2018 рік» (із змінами), а саме: 

1.1. Збільшити доходи загального фонду селищного бюджету на 800,0 тис. грн. за 

рахунок виконання селищного бюджету за серпень місяць; 

1.2. Збільшити видатки загального фонду селищного бюджету на 800,0 тис. грн. 

1.3. Виділити фінансування ДЗ "Спеціалізована медико-санітарна частина № 17 

МОЗ України" на заробітну плату на суму 800,0 тис. грн.. 

2. Внести відповідні зміни до додатків 1,3(додаються). 

3. Викласти додатки 1,3 у новій редакції (додаються). 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної 

політики. 

 

 

Селищний голова                                         Мазура М.М. 

 



Затверджено

рішення Смолінської селищної ради

від 06 вересня 2018 року № 179

(грн.)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  803400,00 803400,00 0,00 0,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  
864000,00 864000,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 864000,00 864000,00 0,00 0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати

729000,00 729000,00 0,00 0,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата

135000,00 135000,00 0,00 0,00

13000000
Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів
117000,00 117000,00 0,00 0,00

13030000 Рентна плата за користування надрами 117000,00 117000,00 0,00 0,00

13030200

Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин місцевого 

значення

117000,00 117000,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  -48000,00 -48000,00 0,00 0,00

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції)
-10000,00 -10000,00 0,00 0,00

14021900 Пальне -10000,00 -10000,00 0,00 0,00

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(продукції) 

-38000,00 -38000,00 0,00 0,00

14031900 Пальне -38000,00 -38000,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки -129600,00 -129600,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно -102600,00 -102600,00 0,00 0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості

-1000,00 -1000,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості

-52000,00 -52000,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  -47000,00 -47000,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  -4000,00 -4000,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  11000,00 11000,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  -20000,00 -20000,00 0,00 0,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 10400,00 10400,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок  -27000,00 -27000,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 12000,00 12000,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 11000,00 11000,00 0,00 0,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків

-50000,00 -50000,00 0,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  -3400,00 -3400,00 0,00 0,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 
-3400,00 -3400,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг -3400,00 -3400,00 0,00 0,00

22010300

Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань

1600,00 1600,00 0,00 0,00

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 
-5000,00 -5000,00 0,00 0,00

ЗМІНИ

до доходів селищного бюджету на 2018 рік, визначених у додатку 1

до рішення Смолінської селищної ради від 22 грудня 2017 року № 39

(з урахуванням змін, внесених рішенням селищної ради від 16 лютого 2018 року № 55, від 20 квітня 2018 року № 84,

від 22 травня 2018 року № 107, від 26 червня 2018 року № 113, від 23 серпня 2018 року № 146)

Код
Найменування згідно з класифікацією доходів 

бюджету
Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку



25000000 Власні надходження бюджетних установ  0,00 0,00 0,00 0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 

0,00 0,00 0,00 0,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
0,00 0,00 0,00 0,00

25020000
Інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ  
0,00 0,00 0,00 0,00

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 0,00 0,00 0,00

РАЗОМ ДОХОДІВ 800000,00 800000,00 0,00 0,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ 800000,00 800000,00 0,00 0,00

Селищний голова Мазура М.М.


