
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення
14 сесії сьомого скликання
Чупахівської селищної ради
від 21.12.2018 р. «Про селищний
бюджет на 2019 рік»

      На підставі Бюджетного та Податкового кодексів України, інших норма-
тивно - правових актів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування»,  на  підставі  клопотання  відділу
освіти молоді та спорту Чупахівської селищної ради та комунальної установи
«Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради», Чупахівсь-
ка селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по:

ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої освіти загально – освіт-
німи навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами»  з
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 45 000,00 грн., та з КЕКВ 2274
«Оплата природного газу» в сумі 50 000,00 грн., на  КЕКВ 2111 «Заробітна
плата»  95 000,00 грн.

ТКВКБМС 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закла-
дами освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми» з КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» в сумі 15 000,00 грн.,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в
сумі 2 000,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали, обладнання та інвентар»
в сумі 3 000,00 грн.,з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) в сумі
2 500,00  грн.,  на  ТКВКБМС 0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загально - освітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі  17 000,00
грн., на   КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі



3 000,00  грн.,  на  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)  в  сумі
2 500,00 грн.

ТКВКБМС  0611161  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері
освіти»  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 10 000,00 грн., на  ТКВКБМС
0611020 «Надання загальної середньої освіти загально - освітніми навчаль-
ними  закладами  (в  т.ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на КЕКВ 2111
«Заробітна плата»  в сумі 10 000,00 грн.

 ТКВКБМС  0611150  «Методичне  забезпечення  діяльності  навчальних
закладів» з  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 10 000,00 грн., КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» в сумі 5 000,00 грн. на  ТКВКБМС 0611020
«Надання загальної середньої освіти загально - освітніми навчальними зак-
ладами  (в  т.ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» в сумі 5 000,00грн., КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали,  обладнання  та  інвентар»  5 000,00грн., на  КЕКВ  2240  «Оплата
послуг (крім комунальних) в сумі 5 000,00 грн. 

ТКВКБМС  0610160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній  сфері  у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» з
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 10 000,00 грн. на  ТКВКБМС 0611020
«Надання загальної середньої освіти загально - освітніми навчальними закла-
дами  (в  т.ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),  спеціалізо-
ваними  школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами»   на  КЕКВ  2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 10 000,00 грн.

ТКВКБМС  0113241  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері
соціального  захисту  і  соціального  забезпечення»  з  КЕКВ  2111  «Заробітна
плата»  в  сумі  15 000  грн.,  на  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім
комунальних)».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально –  економічного  розвитку  та
інвестицій.

                     

                     Селищний голова                                  О.В. Кужель


