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УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ХУСТСЬКИЙ РАЙОН
КОПАШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
№10

19 березня 2020 року.
с.Копашново.

«Про внесення змін до рішення сесії Копашнівської сільської
ради від 25.12.2019р. «Про сільський бюджет на 2020р.»

07313511000
( код бюджету)

Відповідно до п. 23 ст. 26, 28 Закону України « Про місцеве самоврядування України»,
та керуючись ст. 23,78 Бюджетного Кодексу України, та враховуючи рішення районної
ради від 27.02. 2020р. № 824, висновок головного бухгалтера № 1, сесія Копашнівської
сільської ради
ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів сільського бюджету на 677000,00 грн., в т.ч. по загальному
фонду в сумі - 307000,00 грн. з них по коду 41053900 /інші субвенції з місцевого бюджету/
в сумі - 40000,00 грн., по коду 41053500 /субвенція з місцевого бюджету на фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту
і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення/
в сумі - 150000,00 грн., по коду 41052300 /субвенції з місцевого бюджету на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій/ в сумі - 117000,00 грн.,
та по спеціальному фонду в сумі – 370000,00 грн. з них по коду 41053900 /інші субвенції
з місцевого бюджету/ в сумі - 313857,00 грн., по коду 41053500 /субвенція з місцевого
бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання

1/3

Зміни до бюджету від 19 березня 2020 року
Автор: Administrator
19.03.2020 00:00 - Обновлено 31.03.2020 18:37

автомобільних доріг загального користування місцевого значення/ в сумі - 56143,00 грн.
2. Збільшити обсяг видатків загального фонду сільського бюджету:
-на ТКВКБМС 0110150 /організаційно, інформаційно - аналітичне та
матеріально-технічне
забезпечення діяльності сільських рад/ КЕКВ 2111 /заробітна плата/ в сумі – 35000,00
грн.,
КЕКВ 2120 /нарахування на заробітну плату/ в сумі - 5000,00 грн.

- на ТКВКБМС 0117463 /утримання та розвиток автомобільних робіт та дорожньої
інфраструктури/ КЕКВ 2240 /оплата інших послуг/ в сумі - 150000,00 грн., на поточний
ремонт гравійного та щебеневого покриття вулиць Калигорінчево, Верхні Заломи, Нижні
Заломи,
Джороминт в с.Хустець та вулиць Велика Лунка, Присилуп, Більцова, Дубник, Мала
Лунка,
в с. Лунка.

- на ТКВКБМС 0117363 /виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів
щодо соціально - економічного розвитку окремих територій/ на КЕКВ 3132 /капітальний
ремонт інших об’єктів/ в сумі - 117000,00 грн. на поточний ремонт мережі внутрішнього
електрообладнання адмінбудинку Копашнівської сільської ради Хустського району, та
передати їх до спеціального фонду /бюджет розвитку/.

3. Спрямувати кошти субвенції з місцевого бюджету по спеціальному фонду/бюджет
розвитку/ в сумі - 370000,00грн. на:

-ТКВКБМС 0117330 /будівництво інших об’єктів комунальної власності/ КЕКВ 3122 /
капітальне будівництво інших об’єктів/ на будівництво лінії вуличного освітлення
вулиці Мала Лунка Копашнівської сільської ради, Хустського району в сумі - 40000,00
грн.,
на будівництво вуличного освітлення від КТП-59 в с.Поляна Хустського району в сумі 203857,00 грн., на будівництво вуличного
освітлення від КТП-57 в с. Лунка, Хустського району в сум і- 50000,00 грн..

. ТКВКБМС 0110150 /організаційно, інфрмаційно - аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності сільських рад/ КЕКВ 3132 /капітальний ремонт інших об’єктів/
в сумі - 20000,00 грн на капітальний ремонт внутрішньої електромережі адмінбудинку
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Копашнівської сільської ради.

-ТКВКБМС 0117463 /утримання та розвиток автомобільних робіт та дорожньої
інфраструктури/
КЕКВ 3132 /капітальний ремонт інших об’єктів/ в сумі-56143,00 грн. на оплату експертизи
проекту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального
користування
СО71324 Копашнево – Хустець - Поляна км 0+000-8+600 Закарпатської області».

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

Копашнівський сільський голова Ю.М.Гангур
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