
                                                                         

                                                              
 

 

 

УКРАЇНА 
Миколаївська область  Доманівський район 

Мостівська сільська рада 
 

56470 село Мостове Доманівського району, Миколаївської області тел.8(051-52)941-48, 941-19 

                                                          

. 

від  20 червня   2019 р   №10                            33чергова сесія       8    скликання 

                с .Мостове                  
 

Про  внесення змін до бюджету 

Мостівської сільської ради на 2019 рік 

 

        Відповідно  до пункту 23, частини 1, глави 1,розділу 2, статті 26  Закону України “ Про 

місцеве самоврядування в Україні”,  статті 78 Бюджетного Кодексу України, заслухавши та 

обговоривши інформацію сільського голови Бабанської Н.В., щодо внесення змін до бюджету 

ради на 2019 рік, сесія сільської ради    

 

Вирішила : 

 

 1.Інформацію сільського голови Бабанської Н.В., про необхідність внесення змін до    місцевого 

бюджету Мостівської  сільської ради на 2019 рік взяти до відома. 

2.Внести зміни у дохідну  частину загального фонду бюджету 

2.1.Затвердити: 
- обсяг субвенції загального фонду по КБКД 41033200 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» в сумі 

2719700 гривень; 

 

-  обсяг субвенції загального фонду по КБКД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова українська школа» за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 110054 гривни; 

 

-  обсяг субвенції загального фонду по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(субвенція з обласного бюджету місцевим  бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого 

розвитку) на 216453 гривни.  

 

3.Затвердити уточнений обсяг доходів Мостівської сільської ради на 2019 рік  у сумі 36243255 

гривень, у тому числі обсяг доходів загального фонду 36093255 гривень, спеціального фонду 

150000 гривень (додаток 1) 

 

4. Внести зміни до видаткової  частини  загального фонду бюджету    

4.1.Збільшити  видатки загального фонду на 397359 гривень. 

   

5.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету 

  Збільшити видатки спеціального фонду на 2777511 гривень 

 



6.Затвердити зміни та внести доповнення до бюджетних призначень розпорядникам коштів 

сільського бюджету на 2019 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування 

(додаток 3). 

 

7.Затвердити загальний фонд сільського бюджету з профіцитом  у сумі 2699273,99  гривень, 

джерелом покриття  якого визначити : 

     -   залучення вільного  залишку  бюджетних  коштів, який склався на початок року (БКФБ 

208100) у сумі  128663,01  гривень (додаток 2). 

        - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)  (БКФБ 208400) в сумі 2827937  гривень   (додаток 2). 

 

8. Затвердити спеціальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі  2827937 гривень, 

джерелом покриття якого визначити: 

-  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) (БКФБ 208400)  - у сумі 2827937  гривень (додаток 2).      

 

9.Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету ради на 2019 рік у сумі 36371918,01  гривень , 

у тому числі  обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 33393981 гривна та обсяг 

видатків  спеціального  фонду бюджету в сумі 2977937  гривень (додаток 3) . 

 

10.Затвердити уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів бюджету ради на 2019 рік (додаток 

5).  

 

11.Затвердити  уточнений  розподіл коштів бюджету розвитку Мостівської сільської ради на 

2019 рік (додаток 6). 

 

12.Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету Мостівської сільської ради на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у 2019 році (додаток 7). 

 

13.  Додатки  1,2,3,5,6,7 та пояснювальна записка до цього рішення  є невід׳ємною частиною. 

 

14. Це рішення набирає чинності з  20 червня  2019 року. 

    

15.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію  з питань бюджету,фінансів 

планування соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту та житлово-комунального господарства. 

 

 

Сільський голова                                              Бабанська Н.В.     

                                                                                           


	Мостівська сільська рада



