
 

 
 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Бучанського району Київської області  

2 сесія VIIІ скликання  
 

РІШЕННЯ 
10 грудня 2020 року       № 23-2-VIII 

 
с. Петропавлівська Борщагівка  

 

Про внесення змін до рішення  
Софіївсько-Борщагівської сільської ради 
від 24 грудня 2019 року №70  
«Про сільський бюджет на 2020 рік» 

 

Відповідно доп.п 23,27 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ч. 9 ст. 75, 76,77 Бюджетного кодексу 
України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 
Закону України «Про  внесення змін до Закону України « Про Державний 
бюджет України на 2020 рік» сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради 
від 24.12.2019 року №70 «Про сільський бюджет на 2020 рік», а саме: 

 
І. За рахунок залишку коштів загального фонду сільського 
бюджету станом на 01.01.2020 року збільшити видаткову 
частину загального фонду сільського бюджету на суму 732,00 
гривень, а саме: 
 

1.1. КПКВК 0113242 КЕКВ 2111 на суму 600,00 грн. 
1.2. КПКВК 0113242 КЕКВ 2120 на суму 132,00 грн. 
 

ІІ. Провести перерозподіл видаткової частини загального 
фонду сільського бюджету,поКПКВК 0111010, а саме: 

 

2.1. Зменшити видатки по КЕКВ 2210 в сумі 12000,00 грн. 

2.2.Збільшити видатки по КЕКВ 2220 в сумі 20160,00 грн.  

2.3. Зменшити видатки по КЕКВ 2250 в сумі 10000,00 грн.   

2.4.Зменшити видатки по КЕКВ 2275 в сумі 7160,00 грн.  

2.5. Збільшити видатки по КЕКВ 2800 в сумі  9000,00 грн. 



 

ІII. Внести зміни до додатку № 3 до рішення сесії Софіївсько-

Борщагівської сільської ради від 24 грудня 2019 року № 70 «Про 

сільський бюджет на 2020 рік» шляхом викладення його у новій 

редакції (додаток №1 до рішення). 

 

 

Сільський голова                                                                                 О.Т. Кудрик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка до рішення сесії № 23-2-VIII від 10.12.2020р. 

 

I. За рахунок залишку коштів загального фонду сільського бюджету 

станом на 01.01.2020 року збільшити видаткову частину 

загального фонду сільського бюджету на суму 732,00 грн., а саме: 

 

1.1. КПКВК 0113242 КЕКВ 2111 на суму 600,00 грн. (оплата праці 
соціального працівника). 

1.2.  КПКВК 0113242 КЕКВ 2120 на суму 132,00 грн. 
 

IІ. Провести перерозподіл видаткової частини загального фонду 

сільського бюджету,  поКПКВК 0111010, а саме: 

 

2.1. Зменшити видатки поКЕКВ 2210 в сумі 12000,00 грн. (ДНЗ Золотий 

колосок). 2.2.Збільшити видатки по КЕКВ 2220 в сумі12000,00 грн. 

(ДНЗ Золотий колосок).  

2.3. Зменшити видатки поКЕКВ 2250 в сумі 10000,00 грн. (КП ЗДО 

Щаслива країна). 

2.4.Зменшити видатки по КЕКВ 2275 в сумі 7160,00 грн. (КП  ЗДО 

Щаслива країна). 

2.5. Збільшити видатки поКЕКВ 2800 в сумі 9000,00 грн. (КП ЗДО 

Щаслива країна). 

2.6.Збільшити видатки по КЕКВ 2220 в сумі8160,00 грн. (КП ЗДО 

Щаслива країна). 

 
Сільський голова             Олесь КУДРИК 


