
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про прийняття субвенції з 
районного бюджету на утримання
соціальних працівників 

       На підставі Розпорядження голови Охтирської РДА від 25.02.2019 року №
44 - ОД, Бюджетного та Податкового кодексів України, відповідно до пункту
23  частини  1  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з районного бюджету на
утримання  комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг
Чупахівської  селищної  ради»  на  утримання  соціальних  працівників,  які
надають  соціальні  послуги  жителям  Олешнянської  сільської  ради  в  сумі
54 408,00 грн. та направити на видатки по ТПКВКМБ 0113241 «Забезпечення
діяльності  інших  закладів  у  сфері  соціального  захисту  і  соціального
забезпечення» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 44 597,00 грн. та КЕКВ
2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 9 811,00 грн.

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



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про прийняття іншої субвенції 
з обласного бюджету на 
оздоровлення дітей

           На підставі Рішення Сумської обласної ради від 22.02.2019 року « Про
заходи щодо ефективного та раціонального використання коштів обласного
бюджету у 2019 році», Бюджетного та Податкового кодексів України, інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
 ВИРІШИЛА:

1. Прийняти іншу субвенцію з обласного бюджету на оздоровлення та
відпочинок дітей по ТПКВКМБ 0613140 « Оздоровлення та відпочинок дітей
(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи » КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню » в сумі 12 873 грн.

2.  Затвердити  програму  «  Оздоровлення  та  відпочинку  дітей
Чупахівської селищної ради на 2019 рік ».

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



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про повернення частини субвенції 
на відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

        На підставі Рішення обласної ради від 22.02.2019 року « Про заходи
щодо ефективного та раціонального використання коштів обласного бюджету
у 2019 році»,  Бюджетного та Податкового кодексів України,  відповідно до
пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1.  Повернути частину субвенції  до обласного бюджету в сумі 210,00
грн.,  на відшкодування вартості  лікарських засобів  для лікування окремих
захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

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



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про прийняття іншої субвенції 
з обласного бюджету 

        На підставі Рішення Сумської обласної ради від 22.02.2019 року « Про
заходи щодо ефективного та раціонального використання коштів обласного
бюджету у 2019 році», Бюджетного та Податкового кодексів України, інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Прийняти іншу субвенцію з обласного бюджету в сумі 650 000 грн. 

2.  Направити  на  видатки  спеціального  фонду  ТПКВКМБ  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»  КЕКВ  3110
«Придбання  обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
650 000 грн. 

3.  Внести  зміни  до  Програми «Економічного  і  соціального  розвитку
Чупахівської селищної ради на 2019 рік», заходу 5 «Придбання комунального
автобусу»  завдання  1  «Підвищення  якості  надання  житлово-комунальних
послуг»  пріоритету  1.3  «Житлово-комунального  господарства  та  житлова
політика»

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

                      Селищний голова                                   О.В. Кужель


