
УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XІІ сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

від25 січня 2022 року смт. Більшівці
№ 1955

Про внесення змін
до бюджету  Більшівцівської селищної
територіальної громади за 2021 рік

Керуючись статтями 55,89,91 Бюджетного кодексу України, статтею 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  другою сесією
восьмого скликання  селищної ради ТГ від 23.12.2020 "Про Більшівцівський
селищний бюджет територіальної громади на 2021 рік", розпорядження ОДА
№537 від 20.12.2021р «Про розподіл додаткової дотації з державного бюджету»,
рішення сесії ОДА №358-11/2021 від 24.12.2021 селищна рада  вирішила:

1. Врахувати в доходах загального фонду селищного бюджету:
1.1.Субвенцію з обласного бюджету за КБКД 4104050 «Дотація з місцевого

бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за
комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями,
підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів » в
сумі 300000,00.грн.,яку направити на фінансування за кодом  бюджетної
програми 011021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти» -100000,00грн; за кодом  бюджетної програми 0111010
«Надання дошкільної освіти»-130000,00 грн ; за кодом  бюджетної програми
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-70000,00грн

1.2. Зменшити дохідну частину за КБКД 41051400 «Субвенція з місцевого
бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету в сумі 57725 грн.,яка фінансувалася за кодом  бюджетної програми
0111182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам » .

1.3. Враховуючи фактичні надходження дохідної частини внести зміни в план
доходів загального фонду бюджету Більшівцівської територіальної громади на
2021 рік.
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№п/п Код доходу Найменування сума
1. 11010400 Податок на доходи фізичних осіб,

що сплачується податковими
агентами, із доходів платника
податку інших ніж заробітна плата

502550,00

2. 11010500 Податок на доходи фізичних осіб,
що сплачується фізичними
особами за результатами річного
декларування

-7000,00

3. 11020200 Податок на прибуток підприємств
та фінансових установ комунальної
власності

-4885,00

13010200 Рентна плата за спеціальне
використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в
порядку рубок головного
користування

-4200,00

4. 18010100 Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами,
які є власниками об`єктів житлової
нерухом

-2415,00

5. 18010300 Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які
є власниками об`єктів нежитлової
нерухомості

-11250,00

6. 18010400 Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами,
які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості

-7700,00

7. 18010500 Земельний податок з юридичних
осіб

-18200

8. 18010600 Орендна плата з юридичних осіб -123300,00
9. 18010700 Земельний податок з фізичних осіб -47900,00
10. 18050300 Єдиний податок з юридичних осіб -131400,00
11. 18050500 Єдиний податок з

сільськогосподарських
товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній
податковий (звітний) рік дорівнює
або перевищує 75 відсотків`

-139500,00

12. 22090100 Державне мито -4800,00



3
2.Зменшити видатки за кодом  бюджетної програми 0116030 «Організація
благоустрою населених пунктів» - 6000,00грн
3.Збільшити видатки за кодом  бюджетної програми 0112010«Багатопрофільна
стаціонарна медична допомога населенню» -6000,00 грн(для оплати енергоносіїв)

4 .Начальнику фінансового відділу  (Л.Костецька) внести відповідні зміни до
бюджету Більшівцівської територіальної громади на 2021 рік.

5. Відділу бухгалтерського обліку (Г.Мегас) внести відповідні зміни до
Більшівцівської територіальної громади на 2021 рік та Паспортів бюджетних
програм на 2021 рік.

6.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


