
 

БАШТЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

До рішення сесії сільської ради 

«Про внесення змін до рішення сесії Баштечківської сільської ради від 20.12.2019 року 

№6-2/\/ІІ Про сільський бюджет Баштечківської сільської ради на 2020 рік» 

Відповідно до п.8 ст..78 Бюджетного Кодексу України пропонується: 

 

1. За рахунок  економії коштів загального фонду сільського бюджету по КПКВКМБ 

-  0217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  зменшити 

призначення у березні місяці  в сумі  -177000,00 грн.  

-  КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)  -177000,00 грн.  

 

2.  Дані кошти спрямувати на КПКВКМБ: 

- 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  на придбання офісних 
меблів для облаштування робочих місць працівникам установи 

- КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у березні  +100000,00 грн. 

та   

- КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)  у березні  +37000,00 грн. (на технічні 

умови по електролічильнику) 

                   Разом +137000,00 грн. 

- 0216030 Організація благоустрою населених пунктів на поточний ремонт мережі 

вуличного освітлення 

- КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) у березні +40000,00 грн. 

                   Разом +40000,00 грн. 

 

3. За рахунок економії кошті в по КПКВКМБ 3210 Організація та проведення 
громадських робіт зменшити призначення по  

     -     КЕКВ 2111 Заробітна плата у лютому  -16000,00 грн., та у березні  -16787,00 грн. 
            -   КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці у лютому -3520,00 грн. та у березні  -
3693,00 грн. 

                 Разом -40000,00 грн. 

 

4. Дані кошти спрямувати на КПКВКМБ  
     -     0216030 Організація благоустрою населених пунктів 

           -  КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  на придбання 
електролічильника та електричних лампочок у лютому +10000,00 грн.  

- КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)  на заміну лічильників вуличного 

освітлення у березні +16787,00 грн. 

                           Разом +26787,00 грн. 



- 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  на придбання фарби для 
поточного ремонту, паперу і канцелярських товарів для потреб  установи 

- КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у лютому +9520,00 грн. 
та у березні  +3693,00 грн. 

                      Разом +13213,00 грн. 

 

5. За рахунок залишку коштів бюджету розвитку, що склався на 2020 рік збільшити  

капітальні видатки у листопаді місяці 2020 року в сумі +40000,00 грн. на 

придбання ноутбуків по КПКВКМБ: 

- 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення), міської, селищної, сільської рад   

- КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 

+30000,00 грн.  

- 0211010 Надання дошкільної освіти 

- КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 

+10000,00 грн.  

 

 

Головний бухгалтер                                                Леся БЕВЗЮК 

 

 


