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УКРАЇНА
Закарпатська область
Хустський район
Копашнівська сільська рада

2-ге засідання сімнадцятої сесії сьомого скликання
Рішення №34
від 21 травня 2019р. с. Копашново

«Про внесення змін до рішення сесії Копашнівської
сільської ради від 20.12.2018р.»Про сільський бюджет
на 2019р.»( зі змінами від 12.03.2019р.;від 18.04.2019р.)

Відповідно до п. 23 ст. 26, 28 Закону України « Про місцеве самоврядування України», та
рішенням сесії районної

ради від 10.05.2019р №620 керуючись ст. 14, 23,78 Бюджетного Кодексу України,
висновком головного

бухгалтера №2 від 21.05.2019р., сесія Копашнівської сільської ради ВИРІШИЛА:

1.Збільшити обсяг доходів сільського бюджету по загальному фонду код
18050400/єдиний податок з фізичних осіб/ в сум і- 45000,00грн.
2. Збільшити обсяг видатків загального фонду сільського бюджету в сумі - 45000,00 грн.
-на ТКВКБМС 0110150 / організаційно, інфрмаційно - аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності сільських рад /на КЕКВ 2111 /заробітна плата/ в сумі -
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37000,00грн., КЕКВ 2120/ нарахування на заробітну плату/ /в сумі -8000,00грн
.
3.Збільшити обсяг доходів сільського бюджету по коду 41053900/інші субвенції з
місцевого бюджету/н в сумі - 193896,00грн в т.ч. по загальному фонду - 93896,00 грн., по
спеціальному фонду/бюджет розвитку/ - 100000,00 грн.

4. Спрямувати кошти субвенції по загальному фонду в сумі - 93896,00грн. на:
- ТКВКБМС 0110150/ організаційно, інфрмаційно - аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності сільських рад/ КЕКВ 2111 /заробітна плата/ в сумі 37000,00грн.,
КЕКВ 2120/нарахування на заробітну плату/ в сумі - 6896,00грн.
- ТКВКБМС 0116030 /організація благоустрою населених пунктів/ КЕКВ2210/предмети,
матеріали, обладнання та інвентар/ в сумі- 50000,00грн. на закупівлю обладнання для
дитячого майданчика в с. Копашново.

5.Спрямувати кошти субвенції по спеціальному фонду/бюджет розвитку/ в сумі
-100000,00грн. на
- ТКВКБМС 0116030/організація благоустрою населених пунктів/ КЕКВ3110/придбання
обладнання і предметів довгострокового використання/ в сумі- 25000,00грн. на закупівлю
обладнання для дитячого майданчика в с. Копашново.
-ТКВКБМС 0117330/будівництво інших об’єктів комунальної власності /КЕКВ3122
/капітальне будівництво інших об’єктів/ в сумі - 75000,00грн. на будівництво об’єкту
вуличного освітлення в с. Хустець від КТП-56 Копашнівської сільської ради.

6.Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну фінансово-бюджетну
комісії.

Сільський голова: Ю.М.Гангур
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