
УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

IX сесія VIІI скликання

РІШЕННЯ

від 26 листопада 2021 року смт. Більшівці
№ 1458

Про внесення змін
до бюджету  Більшівцівської
територіальної громади на 2021 рік

Керуючись статтями 14, 89,  Бюджетного кодексу України, статтею 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням другої сесії
восьмого скликання  селищної ради ТГ від 23.12.2020 «Про Більшівцівський
селищний бюджет територіальної громади на 2021 рік», протоколом постійної
комісії  обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та
інвестицій від 05.11.2021 № 19 «Про внесення змін до обласного бюджету на
2021рік», розпорядження ОДА № 429 від 04.11.2021р «Про перерозподіл
субвенції», рішенням районної ради №124/2021 від 30.09.2021 «Про внесення
змін до районного бюджету на 2021рік» селищна рада вирішила:

1. Врахувати в доходах загального фонду селищного бюджету:
1.1.Субвенцію з обласного бюджету за КБКД 41053900 «Інші субвенції з

місцевого бюджету в сумі 64000,00.грн., яку направити на фінансування
КПКВКМБ0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти» - 49000,00грн (поточний ремонт  класного приміщення
(кабінеті історії) Більшівцівського ліцею Більшівцівської територіальної громади
Івано-Франківського району;
КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» -15000,00 грн
(придбання будівельних  матеріалів для перекриття даху церкви Святого
Великомученика Димитрія с.Дитятин)

1.2. Субвенцію з районного бюджету за КБКД 41053900 «Інші субвенції з
місцевого бюджету в сумі 10000,00.грн направити на фінансування КПКВКМБ
0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
видів спорту» 10000,00грн (для розвитку спортивної інфраструктури).

1.3. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету за КБКД 41051200 в сумі -1800,00 грн, яку направити на фінансування
КПКВКМБ 0111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами» (Більшівцівський ліцей) в сумі 1800,00.
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При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету

розвитку спеціального фонду на суму 1600,00 грн.
2.Зменшити видатки по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою

населених пунктів» КЕКВ 2282- 6000,00грн
3.Збільшити видатки по КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності

палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»
КЕКВ 2210-6000,00 грн

4.Зменшити видатки по КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із
землеустрою» КЕКВ 2240-30000,00 грн

5.Збільшити видатки по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою
населених пунктів» КЕКВ 2240 -30000,00 грн.

6.Внести зміни в рішення сесії від 08.10.2021р «Про внесення змін до
бюджету територіальної громади «пункт 11.
- по коду бюджетної програми 0116030«Організація благоустрою населених

пунктів»  КЕКВ 2240-31000,00грн. (Поточний ремонт вулиць с.Поділля,
с.Курів)  змінити на: по коду бюджетної програми 0116030 «Організація
благоустрою населених пунктів»  КЕКВ 2240-31000,00грн. (Поточний ремонт
водопропускної труби в с.Жалибори   по вул. І.Франка Більшівцівської
селищної ради територіальної громади)
7.Начальнику фінансового відділу  (Л.Костецька) внести відповідні зміни до

селищного бюджету на 2021 рік.
8. Відділу бухгалтерського обліку (Г.Мегас) внести відповідні зміни до
селищного бюджету та Паспортів бюджетних програм на 2021 рік.
9.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з
питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
(М.Станіславський)

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ


