
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 06.07.2022 року  № 132
смт. Більшівці

Про внесення змін
до бюджету Більшівцівської селищної
територіальної громади на 2022 р

Керуючись статтями 24,78 Бюджетного кодексу України, статтею 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закону України від 15
лютого 2022 року №2042-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України» та Закону України від 30 листопада 2021 року №1914-IX « Про
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», десятою
сесією восьмого скликання селищної ради від 22.12.2021 "Про бюджет
Більшівцівської селищної територіальної громади на 2022 рік", виконавчий
комітет вирішив:

1. Надати  субвенцію з місцевого бюджету загального фонду державному
бюджету в сумі 15000,00 грн відділенню поліції №3 (м.Галич) Івано-
Франківського районного управління поліції Головного управління
Національної поліції  в Івано-Франківській області для придбання паливно-
мастильних матеріалів. При цьому зменшити план асигнувань  по коду
бюджетної програми  0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»
в сумі 15000,00 грн.

2. Спрямувати частину  вільного залишку коштів загального фонду
бюджету селищної територіальної громади, який склався станом на
01.01.2022 року  в сумі 75000,00 грн на фінансування програми «Фінансової
підтримки  КНП  «Більшівцівська міська лікарня».
3. Внести зміни в класифікацію доходів бюджету виклавши в  наступній
редакції:



№
п/п

Код БКД Назва Сума

1. 14040000 Акцизний податок з
реалізації суб`єктами
господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів

-160000,00

2. 14040100 Акцизний податок з
реалізації виробниками
та/або імпортерами, у тому
числі в роздрібній торгівлі
тютюнових виробів, тютюну
та промислових замінників
тютюну,рідин, що
використовуються в
електронних сигаретах, що
оподатковується згідно з
підпунктом 213.1.14

+26000,00

3. 14040200 Акцизний податок з
реалізації суб`єктами
господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів
(крім тих, що
оподатковуються згідно з
підпунктом 213.1.14 пункту
213.1 статті 213 Податкового
кодексу України)

+134000,00

4.Начальнику фінансового відділу  (Л.Костецька) внести відповідні зміни до
бюджету Більшівцівської селищної територіальної  громади на 2022 рік.

5. Відділу бухгалтерського обліку (Г.Мегас) внести відповідні зміни до
Паспортів бюджетних програм на 2022 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


