
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ № 1 
ПРОЄКТ 

27 квітня 2021року                                          7 (позачергова) сесія VIII скликання 
 
Про внесення  змін до  рішення  
2 сесії VIII скликання від 24.12.2020р.  
«Про бюджет Вороновицької селищної 
територіальної громади на 2021рік  
(02508000000)» 
 

 У відповідності до статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 78, 101 Бюджетного Кодексу України, 

враховуючи рішення 34 сесії 7 скликання від 28.02.2020р. №466 

Довгополівської сільської ради «Про надання дозволу на отримання та 

повернення кредиту, а також на підписання договору поруки Довгополівським 

сільським головою», селищна рада  
 

ВИРІШИЛА : 
 

1. Внести до рішення 2 сесія VIII скликання від 24 грудня 2020року «Про 

бюджет Вороновицької селищної  територіальної громади на 2021рік 

(02508000000)», наступні зміни : 
 

1.1.Здійснити перерозподіл річних призначень по видатках загального фонду 

селищного бюджету, а саме 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 на суму 5610,00грн. 

КЕКВ 2111 в сумі 5610,00грн., заробітна плата 

ЗБІЛЬШИТИ на суму 5610,00грн. 

КЕКВ 2800 в сумі 5610,00грн., для оплати штрафних санкцій по 

сільських радах, що у процесі реорганізації приєднані до 

Вороновицької територіальної громади та внаслідок проведених 

перевірок виявлено порушення (Гуменська сільська рада – 

1530,00грн., Тростянецька сільська рада – 1020,00грн., Оленівська 

сільська рада – 3060,00грн.). 
 

− КПКВКМБ 0813030 «Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших 

передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та 



компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян» в сумі 

46860,00грн. 

ЗБІЛЬШИТИ 

КЕКВ 2730 в сумі 46860,00грн., для відшкодування витрат за надані 

телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян у 2021році. 
 

− КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управляння у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в сумі 

46860,00грн., (по виконавчому органу – відділ фінансів 

Вороновицької селищної ради). 

ЗМЕНШИТИ   

КЕКВ 2111 в сумі  38404,00грн., заробітна плата  

КЕКВ 2120 в сумі 8456,00грн., нарахування на оплату праці. 
 

та внести зміни у додаток 3 рішення 2сесії VIIIскликання від 24 

грудня 2020року «Про бюджет Вороновицької селищної  

територіальної громади на 2021рік (02508000000)», згідно з додатком 

2 до даного рішення. 
 

1.2.Збільшити видатки спеціального фонду селищного бюджету за рахунок 

коштів вільного залишку спеціального фонду селищного бюджету, що 

склався станом на 01.01.2021року для повернення коштів кредиту  

комунальній організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям і 

будівництву» в сумі 500000грн., за об’єкт – «Нове будівництво 

розподільчих мереж господарсько-питного водопроводу у с.Кліщів 

Тиврівського району», загальною протяжністю 6224м.п., на 80 

домоволодінь жителів села Кліщів.  
 

та внести зміни у додаток 3 рішення 2сесії VIIIскликання від 24 

грудня 2020року «Про бюджет Вороновицької селищної  

територіальної громади на 2021рік (02508000000)», згідно з додатком 

2 до даного рішення 
 

2. Внести зміни у додаток 2 «Фінансування місцевого бюджету на 2021рік» 

рішення 2 сесії VIII скликання від 24грудня 2020року «Про бюджет 

Вороновицької селищної  територіальної громади на 2021рік 

(02508000000)», згідно з додатком 1 до даного рішення. 
3. Начальнику відділу фінансів Вороновицької селищної ради внести зміни 

в розпис селищного бюджету згідно з пунктом 1 даного рішення. 
4. Додатки 1, 2 даного рішення є його невід’ємною частиною. 

 

 
 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                    О.Г.КОВІНЬКО 
 

ВИКОНАВЕЦЬ : Тетяна ЛІЩУК 

 



ПОГОДЖЕНО : Надія МОРОЗ 


