
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 16 вересня 2022року №178
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", десятою
сесією восьмого скликання селищної ради від 22.12.2021 "Про бюджет
Більшівцівської селищної територіальної громади на 2022 рік",
протокол постійної комісії обласної ради з питань бюджету,соціально-
економічного розвитку та інвестицій №35 від 09.09.2022р
виконком селищної ради вирішив:

1. Спрямувати частину  вільного залишку коштів загального фонду
бюджету селищної територіальної громади ,який склався станом на 01.01.2022
року  в сумі 100 000,00 грн для надання міжбюджетного трансферту бюджету
Галицької міської територіальної громади для Галицького територіального
центру надання соціальних послуг на утримання підопічних з числа жителів
населених пунктів Більшівцівської селищної територіальної громади, які
знаходяться у відділенні стаціонарного догляду згідно договору № 2 від
04.01.2022  про співпрацю за кодом  бюджетної програми 0379770 «Інші
субвенції з місцевого бюджету» .

2. Субвенцію з обласного  бюджету за КБКД 41053900 «Інша
субвенція» в сумі 284900,00 грн., направити на   фінансування

- місцевої цільової програми забезпечення перебування внутрішньо
переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання
та місцях тимчасового перебування Більшівцівської селищної ради на 2022
рік – 49900,00грн (придбання матеріалів на проведення ремонтних робіт в
приміщеннях Більшівцівського ліцею з метою облаштування внутрішньо-
переміщених осіб) по коду бюджетної програми 0113230.

- фінансування коду  бюджетної програми 0116030 «Організація
благоустрою населених пунктів» 235000,00 грн:



-35000,00грн;(оплата видатків із благоустрою населених пунктів
(автобусної зупинки) у с.Курів Більшівцівської територіальної громади.

- 200000,00 грн оплата видатків із благоустрою населених пунктів
(автобусної зупинки)у с.Жалибори Більшівцівської ТГ

3. Збільшити план асигнування по коду бюджетної програми 0113230 «
Видатки пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщених та/або
евакуйованих осіб в зв’язку з  введенням воєнного стану» в сумі 49000,00 грн.(
придбання матеріалів  для Більшівцівського ліцею)

4. Зменшити план асигнувань по коду бюджетної програми 0111021
« Надання загальної середньої освіти  закладами загальної  середньої освіти » -
49000,00. (по Більшівцівському ліцею).

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

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

7.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


