
 

 У К Р А Ї Н А  

                                            ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                                      I  СЕСІЯ   VIII  СКЛИКАННЯ 
 

  РІШЕННЯ № 38 
 

30.12.2020 

 

  м. Хуст 

Про внесення змін до рішення сільської  
ради від 22.12.2019 року  «Про сільський 

бюджет на 2020 рік» (зі змінами від  
23.03.2020р., 01.04.2020р., 26.05.2020р., 

10.06.2020р., 19.08.2020р., 15.10.2020р., 

17.12.2020р.) 
 

 

      07313519000 

     (код бюджету)        

 

         Відповідно до п.23 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в  

Україні”, керуючись ст.78 Бюджетного  кодексу України, враховуючи рішення 

районної ради від 04.12.2020 р. №11, сесія Хустської міської ради 
  
 

                                                 ВИРІШИЛА: 
 

       1. Збільшити  обсяг  доходів  загального  фонду Нанківського сільського  

бюджету  по коду 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 2 093 

грн. 

       2.  Виділену субвенцію з районного бюджету в сумі 2 093  грн. спрямувати 

на збільшення бюджетних призначень по загальному фонду сільського  бюджету 

по апарату управління ТКВКБМС 0110150 «Організаційне, інформативно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад» для забезпечення видатків на оплату праці і нарахування на 

заробітну плату КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 1 593 грн., КЕКВ  2120 

(нарахування на заробітну плату) – 500 грн. 

       3. Здійснити перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних 

призначень по загальному фонду Нанківського сільського  бюджету: 

      3.1.Зменшити : 

      -  ТКВКБМС 0110150 «Організаційне, інформативно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – 3000 грн., КЕКВ 

2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” -  300 грн.; 

     - ТКВКБМС 0114060 « Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2240 „Оплата послуг 



 

(крім комунальних)” – 900 грн., КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар” – 1 000 грн.; 

     - ТКВКБМС 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2210 

„Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – 1 000 грн.; 

     - ТКВКБМС 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення” КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню”– 1 000 грн., 

     - ТКВКБМС 0111010 «Надання дошкільної освіти” КЕКВ 2240 „Оплата 

послуг (крім комунальних)”– 5 500 грн., КЕКВ 2220 „Медикаменти та 

перев'язувальні матеріали” – 450 грн., КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар” – 1500 грн.      

     3.2.Збільшити : 

    - ТКВКБМС 0111010 «Надання дошкільної освіти” КЕКВ 2274 „Оплата 

природного газу” – 6 350 грн., КЕКВ 2111 „Заробітна плата” – 8 300.  

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку , планування, 

бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, автотранспорту, зв’язку, 

промисловості та торгівлі. 
 

 

Міський голова                                                                     Володимир КАЩУК 


