
 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ  ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
 
від  15 березня 2023 року                                                                                    №17 ОД 
 
Про внесення змін та доповнень 
до рішення сесії від 23.12.2022 року №397 
«Про бюджет Музиківської сільської територіальної  
громади на 2023 рік» 
(21510000000) 
 

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Указу Президента 
України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в 
Україні» (зі змінами), Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги 
висновок начальника фінансового відділу: 

1. Внести зміни до рішення сесії сільської ради від 23.12.2022 року №397 
«Про бюджет Музиківської сільської територіальної громади на 2023 
рік» (21510000000), а саме: 
1.1 Збільшити: 

-  дефіцит загального фонду бюджету сільської територіальної громади 
на суму 180 000,00 гривень, джерелом покриття якого визначити 
залишки загального фонду бюджету, сформовані станом на 
01.01.2023р; 

- видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади  
на суму 180 000,00 гривень, за рахунок розподілу вільного залишку 
коштів, сформованого станом на 01.01.2023р. 

2. Затвердити уточнені обсяги: 
- доходів бюджету сільської територіальної громади у сумі 

24 034 639,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду у сумі 
24 034 139,00 гривень та доходи спеціального фонду 500,00 гривень 
(Додаток №1); 

- дефіциту загального фонду бюджету сільської територіальної громади 
у сумі 180 000,00 гривень (Додаток №2); 

- видатків бюджету сільської територіальної громади у сумі 
24 214 639,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду у сумі 
24 214 139,00 гривень та видатки спеціального фонду 500,00 гривень 
(Додаток №3); 



- міжбюджетних трансфертів (Додаток №5); 
- розподілу витрат бюджету сільської територіальної громади на 

реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році (Додаток №7). 
3. Додатки 1, 2, 3, 5, 7 до цього розпорядження є невід’ємною частиною. 
4. Фінансовому відділу Музиківської сільської ради забезпечити 

внесення змін до розпису бюджету сільської територіальної громади 
на 2023 рік. 

5. Розпорядження набирає чинності з 15 березня 2023 року. 
6. Контроль за виконання даного розпорядження покласти на начальника 

бухгалтерсько-фінансового відділу Музиківської сільської ради 
Полторак І.Є. 
 

 
 
 
Начальник сільської 
військової адміністрації                                         Ігор ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ 
 


