
 

 

 
 

УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ № 2 

 

 

20 січня  2021 року 

 

Про внесення змін  до бюджету  

Літинської селищної  

територіальної громади на 2021 рік 
   

             Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України, пункту 

12 рішення 2 сесії селищної ради 8 скликання від 23.12.2020 № 44 «Про бюджет 

Літинської селищної територіальної громади на 2021 рік», з метою приведення  

рішення про бюджет у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 

30.12.2020 № 827 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 

14 січня 2011 року № 11», керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради, ВИРІШИВ: 

 1. Внести зміни до бюджету Літинської селищної територіальної громади на 

2021 рік, а саме:  в додатку 1 «Доходи бюджету на 2021 рік»  до рішення 2 сесії 

селищної ради 8 скликання від 23.12.2020 № 44 «Про бюджет Літинської селищної 

територіальної громади на 2021 рік» змінити найменування кодів згідно з 

Класифікацією доходів бюджету: 

1.1 позицію: 

13030100 Рентна плата за користування 

надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного 

значення 

90800,00 90800,00 0,00 0,00 

викласти у такій редакції: 

13030100 Рентна плата за користування 

надрами для видобування інших 

корисних копалин 

загальнодержавного значення 

90800,00 90800,00 0,00 0,00 

 

1.2 доповнити позицією: 



13040000 Рентна плата за користування 

надрами місцевого значення 

 

89000,00 89000,00 0,00 0,00 

 

1.3 позицію: 

13030200 Рентна плата за користування 

надрами для видобування корисних 

копалин місцевого значення 

89000,00 89000,00 0,00 0,00 

замінити позицією: 

13040100 Рентна плата за користування 

надрами для видобування корисних 

копалин місцевого значення 

89000,00 89000,00 0,00 0,00 

 

1.4 позицію: 

1800000 Місцеві податки 24999300,00 24999300,00 0,00 0,00 

викласти у такій редакції: 

1800000 Місцеві податки та збори, що 

сплачуються 

(перераховуються) згідно з 

Податковим кодексом України 

24999300,00 24999300,00 0,00 0,00 

 

2. Фінансовому відділу селищної ради (Афанасьєва Л.В.) внести відповідні 

зміни до розпису бюджету Літинської селищної територіальної громади на 2021 рік. 

  3 Дане рішення підлягає затвердженню сесією селищної ради. 

4. Контроль за виконанням данного рішення залишаю за собою. 

 

 Селищний голова                                                                   Анатолій БИЧОК 

 

 

 

Виконавець______________________Л.АФАНАСЬЄВА 

 


