
 

 

 
 
 
 

БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

РІШЕННЯ 

Тридцять сьомої се сії сільської ради сьомого скликання 

від 25 жовтня 2019 року №653 

  
 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 Збільшити: 
- доходи загального фонду сільського бюджету на суму 36430,00 грн.; 
- профіцит спеціального фонду сільського бюджету на суму 5139,00 грн., 

напрямком використання якого визначити передачу коштів бюджету 
розвитку (спеціального фонду) до загального фонду; 

- дефіцит загального фонду сільського бюджету на суму 5139,00 грн., 
джерелом покриття якого визначити надходження коштів із бюджету 
розвитку (спеціального фонду) до загального фонду; 

- видатки загального фонду сільського бюджету на суму 36430,00 грн. 
1.2 Затвердити уточнені обсяги: 
- Доходів сільського бюджету у сумі 45381448,00 грн., у тому числі 

загального фонду – 44357058,00 грн. та спеціального фонду – 
1024390,00 грн. (додаток №1); 

- Профіцит загального фонду сільського бюджету на сумі 4733278,00 
грн. (Додаток №2); 

- Дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 12719283,00 
грн. (Додаток №2); 

- Видатків сільського бюджету у сумі 53255251,00 грн., у тому числі 
видатків загального фонду 39473780,00 грн. та видатків спеціального 
фонду 13781471,00 грн. (Додаток №3); 

- Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на 
житла на селі на суму 50000,00 грн. зі спеціального фонду (додаток 
№4); 



 

 

- Повернення довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам 
житла на селі на суму 50000,00 грн. до спеціального фонду (додаток 
№4); 

- Міжбюджетних трансфертів (Додаток №5); 
- Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році (Додаток 

№6). 
1.3 Додатки 1,2,3,4,5,6 до цього рішення є невід’ємною частиною. 

2. Сільському голові забезпечити внесення змін до розпису сільського 
бюджету на 2019 рік. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань 
соціально-економічного розвитку та бюджету, управління комунальною 
власністю. 

 
 

 
Сільський голова                                                                        С.Н. Лейбзон 
 
 
 



 

 

Пояснювальна записка 

 

До рішення сесії від 25.10.2019р. №653 «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 
20.12.2018 року №418 «Про сільський бюджет на 2019 рік»  

У жовтня 2019 року з державного бюджету отримано 36430,00 грн. – субвенція з місцевого 
бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету на поточні видатки. Проаналізувавши виконання 
дохідної частини сільського бюджету за січень – вересень 2019 року бачимо, що за звітний період 
до загального фонду сільського бюджету при плані 18 798,0 тис.грн. надійшло 19 965,7 тис. грн. 
власних та закріплених доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів), що становить 106 
відсотків до плану затвердженого на цей період та 72 відсотка до річного плану.  

Рішенням №653 від 25.10.2019 року вносяться зміни до сільського бюджету на 2019 рік в 
частині перерозподілу бюджетних коштів по загальному та спеціальному фондах сільського 
бюджету в межах запланованих видатків. 

 

 

  


