УКРАЇНА
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
«23» грудня 2020 року

2 сесія 8 скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 55
Про внесення змін до рішення 6 сесії селищної ради
7 скликання від 20.12.2019 р. № 101
«Про бюджет Літинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020
рік»
Відповідно до ст. ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи
висновки постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,
керуючись п. 23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 6 сесії селищної ради 7 скликання від 20.12.2019
р. № 101 «Про бюджет Літинської селищної об’єднаної територіальної громади на
2020 рік» (далі – рішення):
1.1 З метою виплати грошової компенсації дитині-сироті для придбання
житла збільшити доходи загального фонду за кодом 41050900 «Субвенція з
місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету» на суму 296924 грн. та, відповідно, збільшити видатки спеціального
фонду по КПКВК 0116083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа» на аналогічну суму, джерелом яких є
кошти, що передаються із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)
та здійснити перерозподіл кошторисних призначень між кодами економічної
класифікації.
1.2. Збільшити профіцит загального фонду бюджету на суму 296924 грн.,
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету на суму 296924 грн.,
джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до
бюджету розвитку (спеціального фонду).
1.3 У разі ненадходження субвенції з обласного бюджету на реалізацію
проєкту-переможця 17 обласного конкурсу розвитку територіальних громад
«Шкільне подвір я - територія радості та здоров’я», джерелом видатків по КПК
0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 43300,89 грн. визначити
додатково отримані доходи спеціального фонду, а по КПК 0117330 «Будівництво
інших об’єктів комунальної власності» - субвенцію з обласного бюджету.
1.4 Затвердити зміни до рішення, внесені рішенням виконавчого комітету
селищної ради від 16.12.2020 року № 208.
2. Внести зміни до додатків 1-3 рішення відповідно до додатків 1-3 до цього
рішення.
4. Внести дані зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020
рік.
5. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Селищний голова

Анатолій БИЧОК

