
 

 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять п’ятої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 25 липня 2019  року                                                              №576 

  
 Про внесення змін та доповнень 

до рішення сесії від 20.12.2018 року №418 

 «Про сільський бюджет на 2019 рік » 

 
 

Керуючись  Бюджетним кодексом України (зі змінами),ст..26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Музиківська сільська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до рішення сесії сільської ради від 20.12.2018 року №418 «Про 
сільський бюджет на 2019 рік», а саме: 
1.1 Спрямувати на покриття дефіциту сільського бюджету залишки коштів 
загального фонду сільського бюджету,  що склалися станом на 01 січня 2019 року на 
його рахунках у сумі 12000 грн. 
1.2 Збільшити: 
- доходи загального фонду сільського бюджету на суму 1034239 грн.  
- профіцит загального фонду сільського бюджету на суму 969239  грн., напрямком 
використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду); 
- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету на суму 969329 грн., джерелом 
покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду); 
- видатки загального фонду сільського бюджету на суму 77000  грн.  
- видатки спеціального фонду сільського бюджету на суму  969239 грн.  
1.3 Затвердити уточнені обсяги: 
- Доходів сільського бюджету у сумі 44134958грн., у тому числі загального фонду 
- 43110568  грн. та спеціального фонду – 1024390 грн. (додаток №1); 
- Профіцит загального фонду сільського бюджету на сумі 4418061 грн.; 
- Дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 11976266 грн.; 
- Видатків сільського бюджету у сумі 51543163грн., у тому числі видатків 
загального фонду 38542507 грн. та видатків спеціального фонду 13000656  грн. (Додаток 
№3); 
- Міжбюджетних трансфертів (Додаток №5); 
- Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році (Додаток №6). 
1.4 Додатки 1,2,3,5,6,7 до цього рішення є невід’ємною частиною. 
2. Сільському голові забезпечити внесення змін до розпису сільського бюджету на 
2019 рік. 



 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету, оподаткування та соціально-економічного розвитку 
(Голова Шнирук І.В.). 
 
 

 
Сільський голова                                                                        С.Н.Лейбзон 
 
 
 

  


