
                                                                                                

 
УКРАЇНА 

ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

Гайсинського району Вінницької області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я  
                 

18 серпня 2021 р.№164. 

Про внесення змін до бюджету Гайсинської  

міської територіальної громади на 2021 рік 
 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Бабій Т.В., щодо 

необхідності внесення змін до бюджету Гайсинської міської територіальної 

громади, затвердженого рішенням 3 сесії Гайсинської міської ради                          

8 скликання від 24.12.2020 року № 29 «Про бюджет Гайсинської міської 

територіальної громади на 2021 рік», відповідно до статей 23, 78 Бюджетного 

кодексу України (зі змінами), пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на підставі службової записки завідувача сектору 

цивільного захисту та надзвичайних ситуацій загального відділу Гайсинської міської 

ради від 10.08.2021 року № 03.09/03.16-2184, клопотань відділу соціального захисту 

Гайсинської міської ради від 11.08.2021 року № 01-05/243, від 13.08.2021 року                        

№ 01-05/248, відділу бухгалтерської служби Гайсинської міської ради від                  

18.08.2021 року № 5, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ: 

1.Перемістити бюджетні призначення по загальному фонду: 

1.1. З КПКВКМБ 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» - 

413770,03 грн. 

  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 413770,03 грн. 

На КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

- 413770,03 грн. 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 413770,03 грн. 

1.2. По КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю»  

з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 48000,00 грн.;    

з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 12200,00 грн.;      

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 11200,00 грн.; 

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 49000,00 грн. 



1.3. З КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд з місцевого бюджету» - 17773,00 

грн. 

  КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» - 17773,00 грн. 

На КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» - 17773,00 грн. 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 17773,00 грн. 

2.Додаток до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

3.Внесені зміни підлягають погодженню з постійною комісією міської ради з 

питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Міський голова                                      А.І. Гук           
 

 


