
      ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290,  селище  Гостомель,  вулиця  Свято-Покровська,  № 125 

   ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ ( II засідання) 

РІШЕННЯ 

  селище Гостомель   № 50-03-VII     24 грудня 2015 року 

Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, частини 10 статті 75, статей 76, 77  

Бюджетного кодексу України, керуючись проектом Закону України “Про 

Державний бюджет України на 2016 рік”,  селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2016 рік:

- доходи селищного бюджету у сумі 21110,00 тис. грн., в тому числі

доходи загального фонду селищного бюджету  18385,00 тис. грн., доходи 

спеціального фонду селищного бюджету 2725,00 тис. грн., у тому числі 

бюджету розвитку  2000,00 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення; 

- видатки селищного бюджету у сумі 21110,00 тис. грн., в тому числі

видатки загального фонду селищного бюджету  9650,00 тис. грн., видатки 

спеціального фонду селищного бюджету 11460,00 тис. гривень; 

- профіцит селищного бюджету у сумі 8735,00 тис. грн., в тому числі

загального фонду селищного бюджету 8735,00 тис. грн. згідно з додатком №2 

до цього рішення. 

- дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 8735,00 тис.

грн. згідно з додатком №2 до цього рішення. 

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів

селищного бюджету на 2016 рік за кодом тимчасової класифікації видатків та 

кредитування селищного бюджету по загальному фонду у сумі 9650,00 тис. 

грн. та спеціальному фонду у сумі 11460,00 згідно з додатком №3 до цього 

рішення. 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів

селищного бюджету  у сумі  50,00 тис. гривень. 



4. Затвердити на 2016 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде

здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №4 до 

цього рішення. 

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду

селищного бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою: 

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

6. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на

реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 6284,6 тис. грн. згідно 

з додатком №5 до цього рішення. 

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати

право селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України: 

- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету,

пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 

поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 

рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування 

цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного 

бюджетного періоду. 

8. Надати право селищному голові:

- укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної

казначейської служби України у м. Ірпені Київської області про отримання 

короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів 

селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 

загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних 

установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування 

та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах 

поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 

рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування 

цими коштами. 



9. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право

виконавчому комітету Гостомельської  селищної ради: 

- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного

розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за 

функціональною класифікацією, а також збільшення видатків розвитку за 

рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним 

фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

10. Розпоряднику коштів селищного бюджету забезпечити в

першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 

бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України 

умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення 

розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 

водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються 

бюджетними установами.  

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках 

для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних 

асигнувань згідно з додатком №6 до цього рішення. 

11. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2016 рік

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу 

України.  

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду

селищного бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, 

визначені статтею 69-
1
, 71 Бюджетного кодексу України. 

13. Установити, що підприємства  та організації, які  належать  до

комунальної власності  селища, сплачують до загального фонду селищного 

бюджету частину чистого прибутку (доходу)  у розмірах, визначених 

рішенням Гостомельської селищної ради. 

        Частина чистого  прибутку (доходу) сплачується до селищного 

бюджету у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств. 

14. Доручити селищному голові  забезпечити укладання з відповідними

органами місцевого самоврядування  угод, передбачених Бюджетним  

кодексом України, про передачу – прийняття  видатків до (з) селищного 

бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних 

повноважень. 

15. Головному розпоряднику коштів селищного бюджету:

15.1. У термін десять робочих днів після  затвердження селищного

бюджету забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


видатків  бюджетних установ, планів  використання бюджетних коштів, 

одержувачів коштів селищного бюджету і подати  їх в Управління Державної  

казначейської служби України у м. Ірпені Київської області для здійснення 

фінансування видатків;     

15.2. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні 

видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види 

заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду 

заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або 

планах використання бюджетних коштів;     

15.3. Зобов’язання за спеціальним фондом бюджету брати виключно в 

межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету. 

16. Кошти, передбачені Положенням про селищний цільовий фонд

соціально-економічного розвитку селища - зараховуються до спеціального 

фонду селищного бюджету (код платежу 50110000). Спрямовуються кошти 

за КФКВ 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами 

виконавчої влади» по головним розпорядникам згідно додатку № 7. 

17. Це  рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

18. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19.Оприлюднити рішення про бюджет селища Гостомель на 2016 рік на

офіційному сайті Гостомельської селищної ради. 

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну

комісію з питань планування бюджету, фінансів, цін та соціально-

економічного і культурного розвитку. 

 Селищний голова   Ю.І.Прилипко 

    Секретар ради   О.В.Кислиця 

    В.о. начальника відділу  обліку 

    та звітності   Л.П.Сластьоненко 

    Юрист 

  В.В.Чернуха 

сел. Гостомель 

24 грудня 2015 р. 



(тис. грн.)/грн.

Всього

в т.ч. 

бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 18 338,4 18 338,4

11020000 Податок на прибуток підприємств 26,0 26,0

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності
26,0 26,0

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 7 144,4 7 144,4

14040000
Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання 

розздрібної торгівлі піакцизних товарів
7 144,4 7 144,4

18000000 Місцеві податки 11 168,0 11 168,0

18010000 Податок на майно 7 106,0 7 106,0

18010100

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної 

ділянки,сплачений юридичними особами, які є власниками 

об"єктів житлової нерухомості

40,0 40,0

18010200

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної 

ділянки,сплачений  фізичними особами, які є власниками 

об"єктів житлової нерухомості

60,0 60,0

18010300

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної 

ділянки,сплачений фізичними особами, які є власниками 

об"єктів нежитлової нерухомості

1,0 1,0

18010400

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної 

ділянки,сплачений  юридичними особами, які є власниками 

об"єктів нежитлової нерухомості

620,0 620,0

Плата зпа землю 6 235,0 6 235,0

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2 575,0 2 575,0

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 700,0 2 700,0

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 520,0 520,0

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 440,0 440,0

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 150,0 150,0

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 20,0 20,0

18020200
Збір за місця паркування транспортних засобів, сплачений 

фізичними особами
20,0 20,0

18030000 Туристичний збір 12,0 12,0

18030100 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 11,5 11,5

18030200 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 0,5 0,5

18050000 Єдиний податок 4 030,0 4 030,0

18050300 Єдиний податок з юридичний осіб 825,0 825,0

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 3 200,0 3 200,0

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, 

у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 

75 відсотків

5,0 5,0

Додаток №1

до  рішення сесії Гостомельської селищної ради   №50- 03-VII від 24.12.2015р. "Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік"

Код
Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету

Доходи бюджету селища Гостомель на 2016 рік

Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

1



Код
з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

19000000

Найменування згідно Інші податки та збори

415,0 415,0

19010000 Екологічний податок 415,0 415,0

19010100
Надходження від викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
400,0 400,0

19010200
Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об"єкти
13,0 13,0

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об"єктах,крім розміщення 

окремих видів відходів як вторинної сировини

2,0 2,0

20000000 Неподаткові надходження 46,6 46,6

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 10,0 10,0

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних 

підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, та 

дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) 

господарських товариств, у статутних капіталах яких є 

державна власність

5,0 5,0

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету

5,0 5,0

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 5,0 5,0

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності
36,6 36,6

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим державним майном 
32,0 32,0

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності

32,0 32,0

22090000 Державне мито 4,6 4,6

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення 

документів на спадщину і дарування 

0,1 0,1

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 

України

4,5 4,5

24000000 Інші неподаткові надходження 2 000,0 2 000,0 2 000,0

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту
2 000,0 2 000,0 2 000,0

50000000 Цільові фонди 310,0 310,0

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади 

310,0 310,0

Всього доходів 21 110,0 18 385,0 2 725,0 2 000,0

Секретар ради О.В.Кислиця

В.о.начальник відділу обліку та звітності Л.П.Сластьоненко
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Додаток № 2

  до рішення сесії  Гостомельської селищної ради  №50- 03-VII від 24.12.2015р.

 "Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік"

тис.грн.

Всього
у т.ч. бюджет 

розвитку 

200000 Внутрішнє фінансування 0,0 -8735,0 8735,0 8735,0

208000
Фінансування за рахунок зміни

залишків коштів бюджетів 
0,0 -8735,0 8735,0 8735,0

208400

Кошти, що передаються із загального

фонду бюджету до бюджету розвитку

(спеціального фонду)

0,0 -8735,0 8735,0 8735,0

Всього за типом кредитора 0,0 -8735,0 8735,0 8735,0

600000
Фінансування за активними

операціями
0,0 -8735,0 8735,0 8735,0

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 0,0 -8735,0 8735,0 8735,0
602100 На початок періоду 0,0

602400

Кошти, що передаються із загального

фонду бюджету до бюджету розвитку

(спеціального фонду)

0,0 -8735,0 8735,0 8735,0

Всього за типом боргового

зобов'язання
0,0 -8735,0 8735,0 8735,0

Секретар ради О.В.Кислиця

Фінансування селищного бюджету селища Гостомель на 2016 рік

Спеціальний фонд

Загальний фонд

В.о.начальниа відділу обліку та звітності  Л.П.Сластьоненко

Код Назва Всього



Додаток № 3

Розподіл видатків селищного бюджету селища Гостомель на 2016 рік 
(тис.грн.)

з них

0100000 01 9650,0 9650,0 2688,6 608,0 0,0 11460,0 630,0 0,0 0,0 10830,0 10735,0 21110,0

0110000 01 9650,0 9650,0 2688,6 608,0 0,0 11460,0 630,0 0,0 0,0 10830,0 10735,0 21110,0

0110170 010116 0111 3827,0 3827,0 2516,0 258,0 3827,0090214 0,0

0113400 090412 1090 150,0 150,0 150,0

0116060 100203 6020 2620,0 2620,0 350,0 2620,0

0114030 110103 0822 205,0 205,0 205,0011 110204 0810 0,0

0114200 110502 0829 170,4 170,4 170,4

0115024 130110 0810 143,3 143,3 66,0 143,3

0115100 130112 0810 245,3 245,3 106,6 245,3

0116310 150101 0490 10735,0 10735,0 10735,0 10735,00116430 150202 0443 0,0 0,0 0,0 0,0

160101 195,0 195,0 195,0170102 0,0

0116650 170703 0456 2000,0 2000,0 2000,0

0117810 210105 0320 64,0 64,0 64,0

0117700 240604 0540 415,0 415,0 415,0

0119180 240900 0133 310,0 215,0 95,0 310,0

0118600 250404 0133 30,0 30,0 30,0

9650,0 9650,0 2688,6 608,0 0,0 11460,0 630,0 0,0 0,0 10830,0 10735,0 21110,0

Секретар ради                                                                                                                           О.В.Кислиця

В.о.начальника відділу обліку та звітності Л.П.Сластьоненко

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них

Всього
Разом

Видатки  спеціального  фондуВидатки загального фонду

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Гостомельська селищна рада

Гостомельська селищна рада

Цільові фонди утворенні Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50 -03-VII  від 24.12.2015р. "Про бюджет селища Гостомель на  2016 рік"

Код 

функціон

альної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету

видатки 

споживанн

я

видатки 

розвитку

видатку  

розвиткуоплата 

праці

Інші видатки

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

Інші видатки на соціальний захист  населення 

Інші видатки 

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

Капітальні вкладення

бюджет 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

з них

ВСЬОГО

Благоустрій міст, сіл, селищ

видатки 

спожива

ння

Всього

Філармонії,музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

Органи місцевого самоврядування

Код 

програмн

ої 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевог

о 

бюджету

Код 

тимчасо

вої 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

міського 

бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмою/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Видатки на проведення робіт ,повязаних з 

будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних  доріг

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Землеустрій



Додаток № 4

тис.грн.

01     Гостомельська селищна рада

0116310 150101 0490 капітальні вкладення нерозподілені видатки, які підлягають розподілу 10735,0 10735,0

Всього
10735,0 10735,0

Секретар ради О.В.Кислиця

В.о. начальника відділу 

обліку та звітності Л.П.Сластьоненко

Перелік об"єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

    №50 - 03 -VII від  24.12.2015р."."Про бюджет селища Гостомель на  2016 рік"

до  рішення сесії Гостомельської селищної ради

Код 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевого 

бюджету

Код 

функціон

альної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету

Код 

тимчасов

ої 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

міського 

бюджету

Назва об"єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Найменування згідно з типовою 

відомчою/типовою 

програмою/тимчасовою 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершен

ості 

будівницт

ва 

об"єктів 

на 

майбутні 

роки

Всього 

видатків 

на 

заверше

ння 

будівниц

тва 

об"єктів 

на 

майбутні 

роки

Разом 

видатків на 

поточний рік 



 (тис.грн.) 

01
Гостомельська селищна 

рада
5598,0 686,6 6284,6

0114030 110103 0822
Філармонії,музичні колективи 

і ансамблі та інші мистецькі 

заклади та заходи

Культурно-мистецька програма 

місцевого значення селища 

Гостомель на 2016 -2017 р.р.

205,0 205,0

0117700 240604 0540 Інші природоохоронні заходи

Охорона навколишнього природного 

середовища селища Гостомель на 

2016-2017 р.р.

415,0 415,0

0117810 210105 0320

Видатки на запобігання та 

ліквідацію надзвичайних 

ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Ліквідація надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха селища 

Гостомель на 2016-2017р.р.

64,0 64,0

0116060 100203 6020 Благоустрій міст, сіл, селищ
Благоустрій селища Гостомель в 

2016-2017 р.р.
1565,0 1565,0

0115100 130112 0810 Інші видатки 245,3 245,3

0115024 130110 0810
Фінансова підтримка 

комунальних спортивних 

споруд 

143,3 143,3

0113400 090412 1090
Інші видатки на соціальний 

захист населення 

Соціальний захист окремих категорій  

населення селища Гостомель на 

2016-2017р.р.

150,0 150,0

0114200 110502 0829
Інші культурно-освітні 

заклади та заходи

Місцева програма 

відзначення(заохочення) 

підприємств,установ,організацій,їх 

трудових колективів,окремих 

громадян за вагомий внесок в 

соціально-економічний та 

культурний розвиток селища 

Гостомель на 2016-2017р.р.

130,0 130,0

0116060 100203 6020 Благоустрій міст, сіл, селищ 1050,0 1050,0

0114200 110502 0829
Інші культурно-освітні 

заклади та заходи

Обдарована молодь на 2016-

2017р.р.
40,4 40,4

0119180 240900 0133

Цільові фонди утворенні 

Верховною Радою 

Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого 

самоврядування і 

місцевими органами 

виконавчої влади

Програма розвитку,збереження і 

поновлення зелених насаджень у 

селищі Гостомель на 2016-2017 роки

271,6 271,6

0116060 100203 6020
Благоустрій міст, сіл, 

селищ

Регулювання чисельності 

безпритульних тварин на території 

селища Гостомель на 2015-2020 

роки

5,0 5,0

ВСЬОГО: 5598,0 686,6 6284,6

Секретар ради

В.о. начальника відділу обліку та звітності

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Згальний 

фонд

Спеціальн

ий фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Найменування згідно з типовою 

відомчою/типовою 

програмою/тимчасовою 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

міського бюджету

О.В.Кислиця
       

Л.П.Сластьоненко

Розвиток фізичної культури та 

спорту в  селищі Гостомель на 2016-

2017р.р.

Розвиток  дорожнього руху та його 

безпеки на 2016-2017р.р.

Реформування та розвиток житлово-

комунального господарства в селищі 

Гостомель на 2016-2017р.р

Додаток №5

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50 -03-VII  від 24.12.2015р.  "Про бюджет селища Гостомель на  2016 рік"

170703

Видатки на проведення робіт 

,повязаних з 

будівництвом,реконструкцією

,ремонтом та утриманням 

автомобільних  доріг

2000,0 2000,004560116650

бюджету  селища Гостомель у  2016 році

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету



Додаток № 6

(тис.грн.)

 Г/кал тис. грн тис. м3 тис. грн тис.квт/год тис. грн тис м3

т

а

р

и

ф  

(тис. грн тис. грн

Всього 117,2 185,0 2,0 3,0 16,4 30,0 4,50 40,0 258,0

Загальний  фонд 117,2 185,0 2,0 3,0 16,4 30,0 4,50 40,0 258,0

Всього 0 0 0 0 191,8 350,0 0 0 350,0

Загальний  фонд 0 0 191,8 350,0 350,0

0

Всього 117,2 185,0 2,0 3,0 208,2 380,0 4,5 40,0 608,0

Загальний  фонд 117,2 185,0 2,0 3,0 208,2 380,0 4,5 40,0 608,0

1 Гкал теплопостачання - 1578,71 грн.(з ПДВ) 1 тис. квт/год  електроенергії 1825,00 грн.

1 тис.м3 водопостачання та водовідведення 1477,00 грн. 1 тис. м3 газу 8976,36 грн.

Секретар ради                                                                                                                 О.В.Кислиця

В.о.начальника відділу обліку та звітності Л.П.Сластьоненко

2273                    

Оплата 

електроенергії

2271 Оплата 

теплопостачання

до  рішення сесії Гостомельської селищної ради  №50 - 03 -VII від  24.12.2015р. "Про бюджет селища Гостомель на  2016 рік"

Ліміти енергоресурсів на 2016 рік по Гостомельській селищній раді

Разом

Всього по селищному бюджету 

010116 Органи  місцевого самоврядування 

100203" Благоустрій міст,сіл,селищ" 

2274                          

Оплата 

природного  газу 

КЕКВ 

2272               Оплата  

водопостачання та 

водовідведення 



Додаток № 7

                                                 Перелік  видатків, які у 2016 році будуть фінансуватися за рахунок коштів

 Цільового фонду селищної ради соціально - економічного розвиткку селища Гостомель 

тис.грн.

01     Гостомельська селищна рада

0119180 240900 0133

Цільові фонди утворенні Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади

Садівний метеріал декоративних квітів, трав 95,0 95,0

0119180 240900 0133

Цільові фонди утворенні Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади

Передплата інформаційного бюлетеня об"єднанної 

громади "Гостомель" для малозабезпечених жителів 

селища на 2016 рік

12,0 12,0

0119180 240900 0133

Цільові фонди утворенні Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади

Придбання проїзних квитків для депутатів селищної 

ради для здійснення ними депутатської діяльності
26,4 26,4

0119180 240900 0133

Цільові фонди утворенні Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади

Захист зелених насаджень від шкідників та збудників 

хвороб
81,6 81,6

0119180 240900 0133

Цільові фонди утворенні Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади

Садівний метеріал багаторічних дерев і кущів 95,0 95,0

Всього
310,0 310,0

Секретар ради О.В.Кислиця

В.о.начальника відділу обліку 

та звітності Л.П.Сластьоненко

Всього 

видатків 

на 

заверше

ння 

будівниц

тва 

об"єктів 

на 

майбутні 

роки

Разом 

видатків на 

поточний рік 

    №50 - 03 -VI від  24.12.2015р."."Про бюджет селища Гостомель на  2016 рік"

до  рішення сесії Гостомельської селищної ради

Код 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевого 

бюджету

Код 

функціон

альної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету

Код 

тимчасов

ої 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

міського 

бюджету

Назва об"єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Найменування згідно з типовою 

відомчою/типовою 

програмою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершен

ості 

будівницт

ва 

об"єктів 

на 

майбутні 

роки
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