
                                                                                                                                       
  

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__08.05.2020____                                                                                                   №__179____ 

                                                                 м. Лиман 

 

Про схвалення проєкту рішення  
міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 19.12.2019 
 № 7/73-4518 «Про бюджет Лиманської 
об`єднаної територіальної громади на 2020 рік» 
 
  

Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 19.12.2019  № 7/73-4518 «Про бюджет Лиманської об`єднаної 
територіальної громади на 2020 рік», відповідно до Бюджетного кодексу України, 
керуючись ст.28,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  
виконавчий комітет міської ради 
 
            ВИРІШИВ: 

 
1.Схвалити проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської 

ради від  19.12.2019 № 7/73-4518 «Про бюджет Лиманської об`єднаної територіальної 
громади на 2020 рік» (додається). 

2. Фінансовому управлінню Лиманської міської ради (Пилипенко) подати на 
розгляд та затвердження сесії міської ради проєкт рішення «Про внесення змін до 
рішення міської ради від  19.12.2019 № 7/73-4518 «Про бюджет Лиманської 
об`єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет 
міської ради (Цимідан). 
 
 
 
 
 
 
Міський  голова                                                                               П.Ф.Цимідан 

 
 
 
 
 



               

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

___________                                                                                              №_______ 

                                                                   м. Лиман 
 
Про внесення змін до рішення  

міської ради від 19.12.2019  

№ 7/73-4518 «Про бюджет  

Лиманської об’єднаної  

територіальної громади на 2020 рік» 

05501000000 
(код бюджету) 

 

 Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 року № 1354/5-19  «Про обласний 

бюджет на 2020 рік»(із змінами), керуючись Бюджетним кодексом України,  

пунктом 23 частини другої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  міська рада   

  

 ВИРІШИЛА: 

 

Внести наступні зміни до рішення міської ради від 19.12.2019  № 7/73-4518 

«Про бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (із 

змінами,  внесеними рішеннями міської ради від 20.02.2020 №7/75-4858, 19.03.2020 

№7/76-5195, 27.03.2020 №7/77-5370, 15.04.2020 №7/78-5374):    

  

 1. У пункті 1 цифри   «418 501 665»,   «410 674 890»,     «463 313 558»,   

«379 415 398»,     «83 898 160», «31 259 492», «76 071 385»  замінити      відповідно   

цифрами       «418 584 365»,   «410 757 590»,     «463 396 258»,   «378 261 678»,     

«85 134 580», «32 495 912», «77 307 805». 

 2. У пункті 4 цифри  «144 857 986» замінити відповідно цифрами                   

«149 497 287». 

 3. Додатки  1, 2, 3, 4, 5, 6 викласти в новій редакції (додаються). 

 

 

Міський голова                                         П.Ф.Цимідан 



Пояснювальна записка 

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

19.12.2019  № 7/73-4518 «Про бюджет Лиманської об’єднаної територіальної 

громади  на 2020 рік» (із змінами,  внесеними рішеннями міської ради від 20.02.2020 

№7/75-4858, 19.03.2020 №7/76-5195, 27.03.2020 №7/77-5370, 15.04.2020 №7/78-5374)  

 

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 року № 1354/5-19  «Про обласний 

бюджет на 2020 рік» (із змінами) враховується у складі доходної частини загального 

фонду бюджету субвенція з обласного бюджету: 

 по коду 41051200  «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» у сумі 82,7 тис. грн. та, відповідно, збільшується 

видаткова частина по: 

- КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» у сумі 37,1 тис.грн., з них 

по загальному фонду бюджету – 25,0 тис. грн. та по спеціальному фонду  бюджету – 

12,1 тис. грн. за рахунок  коштів, що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду)» (коди 208400 та 602400);  

- КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» 

у сумі 45,6 тис. грн., з них по загальному фонду бюджету – 45,0 тис. грн. та  по 

спеціальному фонду бюджету – 0,6 тис. грн. за рахунок  коштів, що передаються із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» (коди 208400 

та 602400); 

 (Головний розпорядник – управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради). 

На підставі листів головних розпорядників  бюджетних коштів вносяться 

зміни в додатки №3,5:  

зменшуються планові показники по видатках загального фонду бюджету по: 

 - КПКВКМБ 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально -  

економічного розвитку територій» у сумі 470,434 тис.грн.; 

 - КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» у сумі 445,8 тис.грн.; 

 - КПКВКМБ 0611020  «Надання загальної середньої освіти  закладами 

загальної середньої освіти(у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))» у сумі 4155,751 тис.грн.; 

 - КПКВКМБ 0613033  «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» у сумі 23,0 тис.грн.; 

- КПКВКМБ 0813033  «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» у сумі 217,0 тис.грн.; 

збільшуються планові показники по видатках загального фонду бюджету по: 

 - КПКВКМБ 0212010  «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» в сумі 3522,6 тис.грн.; 

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

сумі 315,720 тис.грн.;  

          -КПКВКМБ 0216090  «Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства» у сумі 150,0 тис.грн; 

 -КПКВКМБ 0217413  «Інші заходи у сфері автотранспорту» у сумі 99,945 

тис.грн.;  

зменшуються планові показники по видатках спеціального фонду бюджету по: 

 -КПКВКМБ 0217310 «Будівництво об`єктів житлово-комунального 

господарства» у сумі 150,0 тис.грн.; 

збільшуються планові показники по видатках  спеціального фонду бюджету по: 



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

33,720 тис.грн.;  

-КПКВК 0216082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до 

законодавства»  у сумі 240,0 тис.грн.; 

-КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  у сумі 1100,0 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  

1236,420 тис.грн.  

 

 

Начальник фінансового управління міської ради                    Т.В. Пилипенко 


