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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                       № _____ 
 

Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2018 рік 

 

На підставі пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 

2018 р № 867-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій», Постанови КМУ від 06.02.2012 року № 106 «Про 

затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій», рішення сесії Світловодської міської ради від 27.11.2018р 

№ 14000 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 23 січня 2018 року 

№ 1131 «Про міський бюджет на 2018 рік», Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 22 грудня 2017 року 

№ 406 «Про селищний бюджет на 2018 рік» (з відповідними змінами),   а саме: 

1.1. Збільшити доходну частину загального фонду селищного бюджету на 

2018 рік в сумі 40,0 тис.грн., згідно додатку 1. 

1.2. Збільшити загальний обсяг видатків селищного бюджету на суму 

40,0 тис.грн., в тому числі:  

- зменшити видатки загального фонду на суму 0,40 тис.грн.; 

- збільшити видатки спеціального фонду на суму 40,4 тис.грн., згідно 

додатку 2.  

1.3. Провести уточнення видатків загального фонду селищного бюджету на 

2018 рік за рахунок перерозподілу коштів по функціональній та економічній 

класифікаціях видатків, згідно додатку 2. 

1.4. Установити профіцит коштів загального фонду селищного бюджету у 

сумі 40,4 тис.грн., напрямком якого визначити передачу коштів із загального 

фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). 
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1.5. Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 

40,4 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 

загального фонду до бюджету розвитку. 

1.6. Додаток 5 «Перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитись за 

рахунок бюджету розвитку селищного бюджету в 2018 році» до даного рішення 

сесії селищної ради викласти в новій редакції (додається). 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на планово-економічний 

відділ та відділ бухгалтерського обліку та звітності Власівської селищної ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Селищний голова                                                                        А.БАБАЧЕНКО 
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