
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я
01.06.2021                                                                                              №8/9-1351

м. Лиман

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2020  

№ 8/3-75 «Про бюджет 

Лиманської міської територіальної

 громади на 2021 рік»

05501000000

(код бюджету)

Згідно  з  розпорядження  голови  облдержадміністрації,  керівника  обласної

військово-цивільної  адміністрації  від  18  грудня  2020  року  №  1400/5-20   «Про

обласний бюджет на 2021 рік»(із змінами), керуючись Бюджетним кодексом України,

пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні»,  міська рада 

ВИРІШИЛА:

Внести  до  рішення  міської  ради  від  24.12.2020  №  8/3-75  «Про  бюджет

Лиманської  міської  територіальної  громади  на  2021  рік»  (із  змінами,   внесеними

рішеннями  міської  ради  від  18.02.2021  №8/5-653,  18.03.2021  №8/6-724,  22.04.2021

№8/7-843, 20.05.2021 №8/8-1140 ) такі зміни:   

1.  У пункті 1 цифри «456449326», «432499986»,  «478360673», «416933097»,

«61427576»,  «15566889»,«37478236» замінити відповідно «458589755», «434640415»,

«480955528», «419305612», «61649916»,  «15334803», «37700576».

2. У пункті 5 цифри  «106505151» замінити відповідно цифрами «109072216».

3. Додатки  1, 2, 3, 4, 6 викласти в новій редакції (додаються).

Міський голова                                                 О.В.Журавльов



Пояснювальна записка

до рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020

року   № 8/3-75 «Про бюджет Лиманської міської територіальної громади  на 2021

рік»  (із  змінами,   внесеними  рішеннями  міської  ради  від  18.02.2021  №8/5-653,

18.03.2021 №8/6-724, 22.04.2021 №8/7-843, 20.05.2021 №8/8-1140) 

Згідно  з  розпорядженням  голови  облдержадміністрації,  керівника  обласної

військово-цивільної  адміністрації  від 18.12.2020 року № 1400/5-20  «Про обласний

бюджет на 2021 рік» (із змінами) враховувати у складі доходної частини загального

фонду бюджету субвенцію з обласного бюджету по коду 41053900 «Інші субвенції з

місцевого бюджету» у сумі 2140,429 тис.грн. та, відповідно, збільшується видаткова

частина  загального  фонду  по   КПКВКМБ  0611021  «Надання  загальної  середньої

освіти  закладами загальної середньої освіти» на соціально-економічний розвиток в

частині  нестандартного  приєднання  до електричних  мереж системи розподілу "під

ключ"  будівлі  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №5  за  адресою:  Донецька  область,  м.Лиман,

вул.Театральна,  5  (головний  розпорядник  –  управління  освіти,  молоді  та  спорту

міської ради). 

Відповідно  до  ст.78  Бюджетного  кодексу  України  спрямовуються   вільні

залишки  бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2021 року  в сумі

454,426 тис.грн. (коди 208100 та 602100 «Фінансування за рахунок зміни залишків

коштів бюджетів на початок року»):        

збільшуються планові показники по видатках загального фонду бюджету по:

- КПКВКМБ 0212152  «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» у

сумі  44,636  тис.грн.  для  видачі  органом  державного  архітектурно-будівельного

контролю сертифікату по об`єкту «Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний

центр,  розташований  за  адресою  вул..Гасієва(Чапаєва),  36а  м.  Лиман  Донецької

області». Коригування;

-КПКВКМБ 0611010 «Надання  дошкільної  освіти»  у сумі  14,779  тис.грн.  на

передпроектні  роботи  з  аналізу  джерел  та  систем  теплопостачання  з  наданням

рекомендацій щодо впровадження заходів з енергозбереження;

   -КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти  закладами загальної

середньої освіти» у сумі 23,894 тис.грн. на передпроектні роботи з аналізу джерел та

систем  теплопостачання  з  наданням  рекомендацій  щодо  впровадження  заходів  з

енергозбереження; 

-КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної   освіти закладами позашкільної

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» у сумі 1,137 тис.грн. на передпроектні

роботи з аналізу джерел та систем теплопостачання з наданням рекомендацій щодо

впровадження заходів з енергозбереження;

збільшуються планові показники по видатках спеціального фонду бюджету по:

-КПКВКМБ  3719770   «Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету»  у  сумі  370,0

тис.грн. додатково на придбання 1 шкільного автобуса на умовах співфінансування

обласному бюджету.



На підставі листів головних розпорядників  бюджетних коштів вносяться зміни

в додатки 3,6: 

зменшуються планові показники по видатках загального фонду бюджету по:

          -КПКВКМБ 0212152  «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» у

сумі 54,155 тис.грн.; 

 -КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти  закладами загальної

середньої освіти» у сумі 330,290 тис.грн.; 

збільшуються планові показники по видатках загального фонду бюджету по:

-КПКВКМБ  0216030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  у  сумі

147,660 тис.грн.; 

-КПКВКМБ 0212111  «Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» у сумі 54,155 тис.грн.; 

-КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» у сумі 314,267 тис.грн.;

-КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної   освіти закладами позашкільної

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» у сумі 4,023 тис.грн.;

   -КПКВКМБ 0611142 «Інші  програми  та  заходи у сфері  освіти»  у  сумі  12,0

тис.грн.; 

зменшуються планові показники по видатках спеціального фонду бюджету по: 

   -КПКВКМБ  0216030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  у  сумі

147,660 тис.грн.; 

Вносяться зміни в додаток 2 по  кодах 208400 та 602400 «Кошти, що передаються

із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  (спеціального  фонду)»  у  сумі

222,340 тис.грн.

Начальник фінансового управління міської ради                 Т.В. Пилипенко


