
 

 
Постійна комісія 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

 соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної  діяльності та регуляторної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 05 серпня 2020 року                    № 242 

смт. Смоліне 

 

Про внесення змін до рішення 

Смолінської селищної ради від  

20.12.2019 року за № 377 

«Про бюджет Смолінської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік» 

 

(11512000000) 

 

Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії, з фінансових питань Ревенко О.І., 

комісія 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Рекомендувати сесії Смолінської селищної ради внести зміни до спеціального фонду 

бюджету. 

1.1. Збільшити доходи та видатки власних надходжень: 
Код          

. 

Найменування доходів згідно із 

бюджетною класифікацією 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом           

. 

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
х +10 000,00 +10 000,00 

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що 

здійснюється відповідно до Закону України 

«Про оренду державного та комунального 

майна» 

х +80 000,00 +80 000,00 

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації 

в установленому порядку майна (крім 

нерухомого) 

х +25 000,00 +25 000,00 

 Всього: х +115 000,00 +115 000,00 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн          . 

0110150 Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

селищної ради 

2210 х +30 000,00 
(25010300) 

+30 000,00 

2240 х +25 000,00 
(25010400) 

+25 000,00 

0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 
2210 х +10 000,00 

(25010100) 

+10 000,00 

2240 х +50 000,00 
(25010300) 

+50 000,00 

Всього: х +115 000,00 +115 000,00 

 

 

 

 



1.2. Провести уточнення видатків власних надходжень (25010300): 

Видатки: 
Код          

. 

Найменування підрозділів КЕКВ Загальний 

фонд, грн. 

Спеціальний 

фонд, грн. 

Разом, 

 грн          . 

0611090 Надання позашкільної освіти 

закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з 

дітьми 

2210 х -22 435,00 -22 435,00 

2240 х -20 000,00 -20 000,00 

3110 х +42 435,00 +42 435,00 

Всього: х 0,00 0,00 

 

2. Копію даного рішення направити на затвердження чергової сесії Смолінської 

селищної  ради. 

 

                                                  Голова комісії    С.П.Борисенко 


