
 

 

 

 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

МУЗИКІВСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 Херсонської області 
Двадцять друга сесія сьомого скликання 

 

                                                      РІШЕННЯ 

 

                                       від 09 серпня 2018 року № 336 

  

Про внесення змін у текстову частину 

рішень сесій від 06.03.2018 року № 242 

«Про внесення змін та доповнень  

до рішення сесії від 22.12.2017 № 215 

«Про сільський бюджет на 2018 рік» 

та від 18.05.2018 року № 277 

 «Про внесення змін та доповнень  

до рішення сесії від 22.12.2017 № 215 

«Про сільський бюджет на 2018 рік» 
 

 
Розглянувши Доручення голови Херсонської обласної державної 

адміністрації від 01.06.2018 № 78-д,  Заключення Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації від 20.06.2018 р. за результатами 

розгляду рішення XVI сесії Музиківської сільської ради VII скликання від 

06 березня 2018 року № 242 «Про внесення змін та доповнень до рішення 

сесії від 22 грудня 2017 року № 215 «Про сільський бюджет на 2018 рік», 

Заключення Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 

03.08.2018 р. за результатами розгляду рішення XVIII сесії Музиківської 

сільської ради VII скликання від 18 травня 2018 року № 277 «Про внесення 

змін та доповнень до рішення сесії від 22 грудня 2017 року № 215 «Про 

сільський бюджет на 2018 рік»,. керуючись ст.. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» , Бюджетним кодексом України сесія 

сільської ради  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. У рішенні XVI сесії Музиківської сільської ради VII скликання від 

06 березня 2018 року № 242 «Про внесення змін та доповнень до рішення 
сесії від 22 грудня 2017 року № 215 «Про сільський бюджет на 2018 рік»: 

1.1. Цільове призначення міжбюджетного трансферту 

«Співфінансування видатків з придбання пересувного мамографа для 



проведення виїзних обстежень жінок (комунальний заклад Херсонської 

обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» викласти у 

новій редакції «Співфінансування видатків на придбання медичного 
обладнання для комунального  закладу  Херсонської  обласної  ради  

«Херсонський  обласний онкологічний диспансер». 

1.2. У текстову частину рішення  внести зміни згідно із рекомендаціями 

у Заключенні Департаменту фінансів обласної державної адміністрації за 
результатами його розгляду від 20.06.2018 р.. 

2. У рішенні XVIІІ сесії Музиківської сільської ради VII скликання від 

06 березня 2018 року № 277 «Про внесення змін та доповнень до рішення 
сесії від 22 грудня 2017 року № 215 «Про сільський бюджет на 2018 рік»: 

2.1. Цільове призначення міжбюджетного трансферту 

«Співфінансування видатків з придбання медичного обладнання для лікування 

онкологічних захворювань у населення області (на придбання лінійного  
прискорювача для комунального закладу Херсонської обласної ради 

«Херсонський обласний онкологічний диспансер» викласти у новій редакції 

«Співфінансування видатків на придбання медичного обладнання для 
комунального  закладу  Херсонської  обласної  ради  «Херсонський  обласний 

онкологічний диспансер». 

2.2. У текстову частину рішення  внести зміни згідно із рекомендаціями 

у Заключенні Департаменту фінансів обласної державної адміністрації за 
результатами його розгляду від 03.08.2018 р.. 

3. Заключення Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

від 20.06.2018 р. за результатами розгляду рішення XVI сесії Музиківської 
сільської ради VII скликання від 06 березня 2018 року № 242 «Про внесення 

змін та доповнень до рішення сесії від 22 грудня 2017 року № 215 «Про 

сільський бюджет на 2018 рік», Заключення Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації від 03.08.2018 р. за результатами розгляду рішення 
XVIII сесії Музиківської сільської ради VII скликання від 18 травня 2018 

року № 277 «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 22 грудня 

2017 року № 215 «Про сільський бюджет на 2018 рік» є невід’ємною 
частиною цього рішення (Додатки 1 та 2 відповідно). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 

питань соціально-економічного розвитку та бюджету, управлінням 

комунальною власністю (Шнирук І.В.).  
 

 

 

Сільський голова                                                                    С.Н.Лейбзон  

 


