
 
ТЕРНІВСЬКОЇ   СІЛЬСЬКА  РАДА

СМІЛЯНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ
     . 12.2020 року                                                                                              № 4-   /  VIII
Про зміни до рішення сільської ради
 від 21.12.2019 № 33-2 /VІI  «Про  сільський   
бюджет   на  2020 рік»
           Відповідно   до статті   77  Бюджетного  кодексу   України ,  пункту 23
частини 1 статті 26 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в Україні»,
сільська  рада  вирішила  :

       1. Внести   зміни до   рішення    сільської   ради  від  21.12.2019 № 33-2/VІI,
«Про  сільський  бюджет   на  2020  рік » такі  зміни;
  
         Абзац 1   викласти  у такій редакції:
          1. Визначити на 2020 рік:
          -  доходи  сільської  бюджету у сумі    - 1 623 267гривень в тому числі
доходи  загального  фонду  сільського  бюджету   1  604  717гривень  доходи
спеціального фонду сільського бюджету 18 550гривень, згідно з додатком № 1
цього рішення; 
             Абзац 2 викласти  у такій редакції:
          -видатки  загального фонду  сільського  бюджету  на  2020 рік  у  сумі
-1 837 563 гривень , в тому  числі   обсяг   видатків  загального   фонду  бюджету
у  сумі   -1 819 013гривень , та  видатків  спеціального  фонду   -         18
550гривень. 
               - 2 Затвердити бюджетні призначення  головним розпорядником коштів
сільського бюджету на 2020 рік,  у тому числі по загальному фонд  -      1 819
013гривень,   по спеціальному  фонду  - 18 550гривень,   згідно з додатком № 3 до
цього  рішення. 
                        Абзац 4 викласти  у такій редакції:
               -  4 Затвердити  в складі видатків  сільського  бюджету кошти на
реалізацію регіональних програм  у  сумі  - 555718  гривень  згідно з додатком №5
до цього рішення.   

4. Додатки 1,3,5  викласти у новій редакції ( додаються)
    5. Контроль за виконання рішення  покласти на постійну  комісію сільської
ради з питань планування бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                             Ю.І.Кривда



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
До проекту  рішення Пастирської сільської  ради від  .12.2020р № __________

зі змінами 
 “Про сільський бюджет на 2020рік” 

Загальний фонд

             I. Внести зміни та затвердити доходну  частини сільського бюджету
на 2020 рік   загального фонду  в сумі 1 604 717грн., за рахунок зменшення   в
сумі -106 608гривень з  таких видів податку:
 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на суму  -  60 000гривень.
 18010600» Орендна плата з юридичних осіб» на суму – 46 608гривень

II.  Внести зміни до  видаткової частини проекту сільського бюджету на
2020 рік   та  затвердити  в сумі –1 819 013  грн.,   за рахунок зменшення в
сумі 106 608 гривень видатків загального фонду .

 1.Зменшити асигнування 
         - По КПКВКМБ  0110150  « Органи місцевого самоврядування»  в
сумі -33000грн., з них  КЕКВ  2111- 20 000грн ., 2120-3 000грн., КЕКВ 2275-
10 000грн 

-  КПКВКМБ  3242  «Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального забезпечення» КЕКВ 2730 »Інші виплати населенню»  в сумі
9 600гривень.

 - КПКВКМБ 0114030  » Забезпечення діяльності  бібліотек» в сумі -
6300грн.,  з них ; по КЕКВ 2111» Заробітна плата  в сумі  -3600гривень  ,
КЕКВ  2120  «Нарахування  на  заробітну  плату»  -700гривень,  КЕКВ  2210
« Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» - 2000гривень. 

 -  КПКВКМБ 0114060»Забезпечення діяльності палаців і  будинків
культури»  в сумі-5500гривень з них; КЕКВ 2210 «Предмети ,  матеріали,
обладнання та  інвентар» -2500гривень,  КЕКВ 2240 « Оплата  послуг (крім
комунальних)  -1000гривень,  КЕКВ  2250»Видатки  на  відрядження»  -
2000гривень.

-  по  КПКВКМБ  0117161  «Утримання  та  розвиток  автомобільних
доріг за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету» КЕКВ  2240  «  Оплата
послуг(крім комунальних)»  в сумі - 46208гривень .

- КПКВКМБ 0116030 « Організація благоустрою населених пунктів»
КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних) - 6000гривень.  

Член комісії з припинення  - 
 Головний бухгалтер                                                   Т.І.Захарченко     




