
 

УКРАЇНА  
Рожнятівська селищна рада 
Івано-Франківської області 

Р І Ш Е Н Н Я 
(друга сесія восьмого демократичного скликання) 

(перше засідання) 
 

від  15.12.2020. № 18 - 2/2020 
с-ще Рожнятів 
 
Про внесення змін до селищного бюджету. 

 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  селищна рада 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1.Зменшити видатки загального фонду по : 

- ТПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по 
КЕКВ  2730 «Ішні виплати населенню» на суму 12 000 грн. 
- ТПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» по КЕКВ  2730 «Ішні виплати населенню» на суму 10 000 грн. 
     При цьому збільшити видатки загального фонду по: 
- ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місці ради, (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на   КЕКВ  
2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  на суму 4 500 грн. та  на 
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 12 500 грн.  
- по  ТПКВКМБ  0117461  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на   КЕКВ  
2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  на суму 5 000 грн. 

2.Провести зміни видатків загального фонду по ТПКВКМБ 0114082 «Інші 
заходи в галузі культури і мистецтва» в грудні місяці з КЕКВ  2111 «Заробітна 
плата» перенести  на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» кошти в сумі 
5 000 грн. 

3.Збільшити доходи Сваричівської сільської ради загального фонду за 
рахунок перевиконання дохідної  частини сільського бюджету на суму 75 000, а 
саме : 
- по КБКД 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання природних 
ресурсів»  на суму 69 900 грн. 
- по КБКД 13031900 «Пальне» на суму 5 100 грн. 

При цьому збільшити  видатки загального фонду   по ТПКВКМБ 0117461 
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

 



рахунок коштів місцевого бюджету» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму 75 000 грн. 

4.Збільшити доходи Петранківської сільської ради загального фонду за 
рахунок перевиконання дохідної  частини сільського бюджету на суму 148 450, 
а саме : 
- по КБКД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб»  на суму 75 450 грн. 
- по КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 73 000 грн. 

При цьому збільшити  видатки загального фонду   по ТПКВКМБ 0110150 
«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місці ради, (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 
на суму 125 000 грн. та на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 
23 450 грн. 

5. Спрямувати по Нижньострутинській сільській раді залишок коштів 
охорони навколишнього середовища станом на 01.01.2020 року по 
спеціальному фонду в сумі 3 315 грн., а саме: 
- на ТПКВКМБ 0118311 «Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів» на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на суму 3 315 грн. 

Зменшити видатки загального фонду по Нижньострутинській сільській 
раді по : 

- ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місці ради, (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ  
2274 «Оплата природного газу» на суму   2 000 грн., по КЕКВ 2111 «Заробітна 
плата»  на суму 2 000 грн., по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 
на суму 2 000 грн. 
- по ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по 
КЕКВ  2273 «Оплата електроенергії» на суму 7 000 грн. 

При цьому збільшити видатки загального фонду   по ТПКВКМБ 0116030 
«Організація благоустрою населених пунктів»  на КЕКВ 2275 «Оплата інших 
енергоносіїв» на суму 13 000 грн. 
 
 
 

 

 
 Селищний голова       В.Рибчак 


