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Пояснювальна записка
до рішення селищної ради Про внесення змін
до рішення LVІ сесії VІІ скликання від 17.12.2019р.
“Про селищний бюджет на 2020 рік.”
10 грудня 2020 року на ІІ сесії VІІІ скликання селищна рада затвердила уточнені показники
селищного бюджету на 2020 рік.
Внести зміни до рішення селищної ради LVІ сесії VІІ скликання від 17 грудня 2019 року, „Про
селищний бюджет на 2020 рік», зі змінами внесеними рішенням LVІІ сесії VІІ скликання від 19 лютого
2020 року, рішенням LІХ сесії VІІ скликання від 14 квітня 2020 року, рішенням LХ сесії VІІ скликання
від 16 квітня 2020 року, рішенням LХІ сесії VІІ скликання від 19 травня 2020 року, рішенням LХІІ сесії
VІІ скликання 10 червня 2020 року, рішенням LХІV сесії VІІ скликання від 31 липня 2020 року, рішенням
LХV сесії VІІ скликання від 08 вересня 2020 року, рішенням LХVІІ сесії VІІ скликання від 16 жовтня 2020
року, рішенням LХVІІІ сесії VІІ скликання від 16 листопада 2020 року, а саме:
1. Здійснити перерозподіл доходної частини бюджету по загальному фонду, а саме :
Зменшити доходну частину бюджету загального фонду у сумі 461162 грн., по:
КБКД 13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного
користування)
- 822 грн.
КБКД 14031900 Пальне
- 130000 грн.
КБКД 18010600 Орендна плата з юридичних осіб
- 29760 грн.
КБКД 18010900 Орендна плата з фізичних осіб
- 41410 грн.
КБКД 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб
- 208271 грн.,
КБКД 18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або
перевищує 75 відсотків`
- 8313 грн.
КБКД 22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг
- 30000 грн.,
КБКД 22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та
іншим майном, що перебуває в комунальній власності
- 8933 грн.,
КБКД 22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок)
та паспортів громадян України
- 3653 грн.,
Збільшити доходну частину бюджету загального фонду у сумі 461162 грн., по:
КБКД 13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
загальнодержавного значення
- 29 грн.,
КБКД 14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
- 50250 грн.,
КБКД 18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості
- 306 грн.,
КБКД 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості
- 19449 грн.,
КБКД 18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
- 42024 грн.,
КБКД 18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
- 47608 грн.,
КБКД 18010500 Земельний податок з юридичних осіб
- 72100 грн.
КБКД 18010700 Земельний податок з фізичних осіб
- 35000 грн.
КБКД 18050300 Єдиний податок з юридичних осіб
- 44795 грн.,
КБКД 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції
- 340 грн.,
КБКД 22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень
- 64000 грн.,
КБКД 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на спадщину і дарування
- 214грн.,
КБКД 24060300 Інші надходження
- 85047 грн.
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4. Здійснити перерозподіл асигнувань видаткової частини загального фонду бюджету, а саме:
4.1. Зменшити видаткову частину бюджету загального фонду у сумі 294600 грн., по:
ТКВКБМС 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
- 4112 грн.
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення
– 495 грн.
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії
– 1694 грн.
КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
– 1360 грн.
КЕКВ 2800 Інші видатки
– 563 грн.
ТКВКБМС 0111010 Надання дошкільної освіти
- 267046 грн.
КЕКВ 2111 Заробітна плата
– 181252 грн.
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці
– 28575 грн.
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
- 30000 грн.
КЕКВ 2230 Продукти харчування
– 25 000 грн.
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення
– 1864 грн.
КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
– 355 грн.
ТКВКБМС 0114030 Забезпечення діяльності бібліотек
- 10009 грн.
КЕКВ 2111 Заробітна плата
– 6075 грн.
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці
– 3934 грн.
ТКВКБМС 0116030 Організація благоустрою населених пунктів
- 3321 грн.
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
- 3321 грн.
ТКВКБМС 0117441 Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів
- 10100 грн.
КЕКВ 2800 Інші поточні видатки
– 10100 грн.
ТКВКБМС 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів місцевого бюджету
- 12 грн.
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)
– 12 грн.
2. Збільшити видаткову частину бюджету загального фонду у сумі 294600 грн., по:
ТКВКБМС 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
- 151479 грн.
КЕКВ 2111 Заробітна плата
– 132040 грн.
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці
– 15307 грн.
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)
– 4132 грн.
ТКВКБМС 0110191 Проведення місцевих виборів
КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,
розвитку
ТКВКБМС 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
КЕКВ 2730 Інші виплати населенню
ТКВКБМС 0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
КЕКВ 2111 Заробітна плата
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці
ТКВКБМС 0116030 Організація благоустрою населених пунктів
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)
ТКВКБМС 0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

- 45782 грн.
не віднесені до заходів
– 45782 грн.
- 20000 грн.
– 20000 грн.
- 7339 грн.
– 6089 грн.
– 1250 грн.
- 30000 грн.
– 30000 грн.
- 40000 грн.
- 40000 грн.

Печенізький селищний голова

Олександр ГУСАРОВ

Головний бухгалтер

Наталія ТРУШКІНА
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