
 
ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЧАПЛИНСЬКОГО РАЙОНУ  

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХХІ сесія  VІІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

     26 червня  2019  року    с.Григорівка № 464 

                                     

Про внесення змін та доповнень до 

рішення ХХVІІ сесії сільської ради  

VІІ скликання № 366 від 19.12.2018 року 

«Про сільський бюджет на 2019 рік» 

 

           Керуючись  Бюджетним Кодексом України,  враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету, оподаткування та соціально-економічного розвитку та керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

       

     1.  Внести зміни до рішення ХХVІІ сесії сільської ради VІІ скликання 

№ 366 від 19.12.2018 року «Про сільський бюджет на 2019 рік»  а саме: 

 

1.1 Спрямувати на покриття дефіциту сільського бюджету залишок коштів 

загального фонду сільського бюджету, що склався  станом на 01 січня 2019 

року на його рахунках  у сумі 497611 грн., у тому числі залишок коштів  за 

рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 

сумі 497611 грн.  

 

1.2 Збільшити: 

 

 - доходи загального фонду сільського бюджету у сумі 4035937грн. за 

рахунок: 

 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад  у сумі 3395200 грн., 

 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 242400 
грн., 



 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» у сумі 172453 грн., 
субвенції  з місцевого бюджету на реалізацію заходів спрямованих на 
підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету у сумі 225884 гривень. 

- профіцит загального фонду сільського бюджету , напрямком використання, 

якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку ( 

спеціального фонду),  

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету, джерелом покриття, якого 

визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку ( 

спеціального фонду), 

- видатки  сільського бюджету на суму 4533548  гривень, 

- міжбюджетні трансферти,  

- розподіл коштів бюджету розвитку для здійснення заходів на будівництво, 

реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури за об’єктами,  

 - витрати на реалізацію місцевих/регіональних програм . 

1.3 Перерозподілити видатки місцевого бюджету у сумі 1022437гривень. 

1.4 Затвердити уточнені обсяги: 

 

- доходів сільського бюджету у сумі 41887937грн., у тому числі загального 

фонду –41271937грн. та доходів спеціального фонду - 616000грн.(додаток 1); 

- профіциту загального фонду сільського бюджету  (додаток 2); 

- дефіциту спеціального фонду сільського бюджету  (додаток 2); 

- видатків сільського бюджету  у сумі 44341482 грн., у тому числі видатків 

загального фонду 36236886 грн. та видатків спеціального фонду 8104596 грн  

(додаток 3); 

- міжбюджетних трансфертів (додаток 5);  

- розподілу коштів бюджету розвитку для здійснення заходів на будівництво, 

реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури за об’єктами  (додаток 6);  

 - витрат на реалізацію місцевих/регіональних програм ( додаток7). 

2.Сільському голові забезпечити внесення змін до бюджетних призначень 

сільського бюджету на 2019 рік.  

3. Додатки 1-3, 5-7 до цього рішення є його невід ̓ ємною частиною. 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, оподаткування та 

соціально-економічного розвитку. 

 

Сільський голова                        С.О. Кліщевський  

        

 

                                         



 

 

 

 

 


