УКРАЇНА
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
«12» березня 2021 року

4 сесія 8 скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 205
Про внесення змін до рішення 2 сесії селищної ради
8 скликання від 23.12.2020 р. № 44
«Про бюджет Літинської селищної територіальної громади на 2021 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 2 сесії селищної ради 8 скликання від 23.12.2020
№ 44 «Про бюджет Літинської селищної територіальної громади на 2021 рік»
(далі – рішення):
1.1 За рахунок вільного залишку бюджетних коштів, що утворився по
загальному фонду на початок бюджетного року, збільшити видатки Літинській
селищній раді:
1.1.1 по КПК 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 500000 грн. для
функціонування відділення соціальної допомоги сім’ї, дітей та молоді.
1.1.2 з метою реалізації Програми розвитку ветеранського руху Літинської
селищної територіальної громади по КПК 0113192 «Надання фінансової
підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність
яких має соціальну спрямованість» на суму 28640 грн.
1.2 Відповідно до реєстрів про зміни до помісячного розпису загального
фонду обласного бюджету від 02.03.2021 № 6, 7 збільшити доходи по коду
41051700 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що
утворився на початок бюджетного періоду» на суму 68893 грн. та збільшити
видатки відділу освіти, культури, молоді та спорту по КПК 0611210 «Надання
освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами» на аналогічну суму.

1.3 Враховуючи клопотання Літинської селищної ради здійснити
перерозподіл кошторисних призначень між кодами економічної класифікації
видатків, а саме, на виконання Програми будівництва, реконструкцією, ремонту
та утримання автомобільних доріг в межах Літинської селищної територіальної
громади по КПК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок місцевого бюджету» загального фонду
збільшити видатки по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» на суму 375000 грн. за рахунок зменшення видатків по
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на аналогічну суму для передачі
їх одержувачу бюджетних коштів Державному підприємству «Служба місцевих
автомобільних доріг у Вінницькій області» (код за ЄДРПОУ 42434474).
1.4 Враховуючи клопотання КУ «Центр надання соціальних послуг
Літинської селищної ради», з метою приведення видатків у відповідність до вимог
бюджетної класифікації, здійснити перерозподіл кошторисних призначень між
кодами програмної класифікації видатків, а саме, збільшити видатки по КПК
0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення» на суму 5156097 грн. загального фонду за рахунок
зменшення видатків по КПК 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю» на аналогічну суму.
2. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5 рішення відповідно до додатків 1-5
до цього рішення.
3. Фінансовому відділу Літинської селищної ради (Афанасьєва Л.В.) внести
дані зміни до розпису бюджету територіальної громади на 2021 рік.
4. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Твердий В.М.)

Селищний голова

Погоджено_______________Л.Афанасьєва
І.Ткачук

Анатолій БИЧОК

