
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  3 позачергова сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2020            Мукачево     №88 

          
 

Про внесення змін до  сільського бюджету на 2020 рік Ключарківської 
сільської ради від 19 грудня 2019 року №928 „Про сільський бюджет 
Ключарківської сільської ради 07307518000 на 2020 рік    
 
07307518000 
(код бюджету) 
                                              
      Враховуючи  потребу  у  проведенні  поточних видатків відповідно  ст.ст.    
23, 78, 93, 101 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 23 ч. 1 ст.  26 , ч.1 ст. 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №2 
від  21.12.2020 р.; 22.12.2020 р.), Мукачівська міська   рада  вирішила:         
     
       1. Затвердити зміни  до обсягу доходів Ключарківського сільського 
бюджету  на 2020 рік згідно додатку 1 до цього рішення. 
       2. Затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2020 рік 
за головним розпорядником коштів (у межах змін обсягів доходів сільського 
бюджету, що утворився на 01 грудня 2020 р  та перерозподіл в межах 
загального обсягу) згідно з додатком 2 до цього рішення та по Коду Типової 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 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», по загальному фонду бюджету 
зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 
30 000,00 грн. та відповідно збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2120 
«Нарахування на оплату праці» на суму 30 000,00 грн. 
       3. Передати кошти з бюджету Ключарківської  сільської  ради до бюджету 
Негрівської сільської  ради у вигляді іншої  дотації з місцевого  бюджету у  сумі 
250 000,00 грн. на  оплату  праці  з нарахуваннями. 
       4.Затвердити у новій редакції додаток №2 до рішення Ключарківської 
сільської ради «Про  Ключарківський  сільський бюджет на 2020 рік» Розподіл 
видатків Ключарківського сільського бюджету на 2020 рік згідно з додатком 3 
до цього рішення.  



        5.  Затвердити  міжбюджетні трансферти на 2020 рік згідно з додатком 4 до 
цього рішення 
      6.  Головному  бухгалтеру Ключарківської  сільської ради Головко Е.В. 
внести зміни до річного та помісячного розпису загального фонду сільського  
бюджету на 2020 рік. 
      7. Додатки  1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
      8. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на   постійну 
комісію з питань бюджету та регламенту Мукачівської міської  ради. 

  
 
       Міський голова                                                                          А.БАЛОГА 
 


