
 

 

 

 
УКРАЇНА 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН    ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 160 

16 квітня  2020 року                                                                           смт  Вороновиця                    
        
Про внесення змін по загальному та спеціальному фондах 

селищного бюджету у 2020р. 

 

 

 

 У зв’язку з виробничою необхідністю провести зміни до розпису та кошторису 
загального та спеціального фондів селищного бюджету, заслухавши  інформацію 
начальника  відділу фінансів  Ліщук  Т.В. Про внесення змін по загальному та 
спеціальному  фондах селищного бюджету у 2020р.,  відповідно ст.28, ч. 2 ст. 52 
Закону  України «Про  місцеве  самоврядування в Україні,  виконавчий  комітет  
селищної  ради 

В И Р І Ш И В : 

 
1.Внести зміни по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

зменшити у вересні, жовтні, листопаді, грудні по 57000,00 по КЕКВ 2211 на 
загальну суму 228000,00грн.; зменшити у вересні, жовтні, листопаді, грудні по 
12540,00 по  КЕКВ 2120 на загальну суму – 50160,0грн. 
2.Внести зміни по КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» -  зменшити 
помісячні асигнування у лютому на 48000,00грн., у травні на 30000,00грн., по КЕКВ 
2275 на загальну суму – 78000,00грн.; зменшити у липні по КЕКВ 2111 на суму 
30200,00грн.; у липні КЕКВ2120 на  суму 6587,00грн.  
3.Внести зміни по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» збільшити помісячні асигнування у червні, липні, серпні, вересні по 
36600,00грн.,  КЕКВ 2240 на загальну суму 146400,00грн.; 
4. Внести зміни по КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

зменшити у червні, липні, серпні, вересні по 36600,00грн., КЕКВ 2240 на загальну 
суму 146400,00грн. 
5.Внести зміни по спеціальному фонду КПКВКМБ 0117461 «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету» -  збільшити помісячні у лютому 48000,00грн., травні 
30000,00грн., липні, 36787грн., у вересні, жовтні, листопаді, грудні по 69540,00грн., 
по КЕКВ 3132 на загальну суму 392947,00грн. 



6.Внести зміни у додаток 3 рішення 43сесії 8скликання від 20.12.2019року згідно з 
додатком 1 даного рішення. 
7.Внести зміни у додаток 2 рішення 43сесії 8скликання від 20.12.2019року 
«Фінансування місцевого бюджету на 2020рік» згідно з додатком 2 даного рішення; 
8.Затвердити дефіцит загального фонду селищного бюджету на суму 392947,00грн., 
напрямком використання якого визначити передачу коштів із спеціального фонду та 
профіцит спеціального фонду селищного бюджету, джерелом покриття якого є 
надходження коштів із спеціального фонду до загального фонду селищного 
бюджету додаток 2 даного рішення. 
9.Головному бухгалтеру селищної ради внести зміни до розпису та кошторису  
загального фонду селищного бюджету згідно пункту 1 даного розпорядження. 
10.Додатки 1-3 даного рішення є його невід’ємною частиною. 
11.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 

 

           

Селищний голова                                 Ковінько О.Г. 


