
                                                                                                                 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

та регламент роботи XIIІ позачергової сесії Новомар’ївської сільської 

ради сьомого скликання 

 

    21 вересня 2020 року                                              Початок: 10.00 

                                                                                  сесійний зал сільської ради 

 

 

1. Про уточнення показників сільського бюджету Новомар’ївської сільської 
ради на 2020 рік.. 

              Доповідач:Слюсаренко Т.П. – начальник відділу фінансів,  

                         бухгалтерського обліку та звітності сільської ради 

 

 

 

 

 

      

 

                                          Початок роботи сесії – 10.00                               

                                          Виступаючим – до 3-х хв. 

                                          Обговорення – до 2-х хв. 
 

 

 

 
  



                                                                                                                                                           

 
 

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР`ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Новомар`ївка вул. Д.Галицького,24,Братського району Миколаївської області 
55424  Тел.(.05131) 9-34-31 cr04376009@ meta.ua       КОД ЄДРПОУ 04376009                                                           

                                                                                                               

                                                     РІШЕННЯ                                                                                  

 

21 вересня 2020 року № 1                                                                                                                                    

             Новомар’ївка 

 

Про уточнення  показників  сільського                 ХIII позачергова сесія 
бюджету Новомар’ївської сільської ради              сьомого скликання 

 на 2020 рік 

                                      14539000000 
                                                                             Код бюджету       

 

   Відповідно до  пункту 17 частини першої статті 43 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 78, 91 Бюджетного кодексу 

України, заслухавши інформацію начальника відділу 

фінансів,бухгалтерського обліку та звітності Слюсаренко Т.П. щодо 

необхідності уточнення показників сільського  бюджету Новомар’ївської 
сільської ради на 2020 рік,  сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до відома інформацію начальника відділу 

фінансів,бухгалтерського обліку та звітності щодо необхідності 
уточнення показників сільського бюджету Новомар’ївської сільської 

ради на 2020 рік. 

2. На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від  
    16.09.2020 року №364-р «Про забезпечення фінансування підготовки і 

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,селищних,міських 

голів 25 жовтня 2020 року» збільшити доходи загального фонду 
сільського бюджету  КБКД 41053000 «Субвенції з місцевого бюджету на 

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських 

,селищних,міських голів» на  суму 579412 гривень.    



          
          

 

         3.Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду сільського 

бюджету на  2020 рік в сумі  29810325  гривень, спеціального фонду 
сільського бюджету в сумі  655000 гривень (додаток 1). 

        4.Визначити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 

255100 гривень (додаток 2): 
             - залучення вільних залишків коштів,що склалися на початок року в 

сумі 364900 гривень; 

             - передача кощтів загального фонду до бюджету розвитку 

спеціального фонду – 620000 гривень.  
        5.Визначити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 

620000 гривень, джерелом покриття якого є: 

                - передача коштів із загального фонду сільського бюджету до 
бюджету розвитку в сумі 620000 гривень.   

 

          6. Внести зміни у видаткову частину  сільського бюджету (додаток 3а): 

   
           7.1.Зменшити видатки загального фонду сільського бюджету 

головному розпоряднику коштів Новомар’ївська сільська рада: 

           7.1.1.ТПКВК 0111010 «надання дошкільної освіти»  КЕКВ 2240 в сумі  
50000 гривень;   

                       

           7.2. Збільшити  видатки загального фонду сільського бюджету 

головному розпоряднику  коштів Новомар’ївська сільська рада: 
 

          7.2.1. ТПКВК 0111010 «надання дошкільної освіти» в сумі 50000 

гривень,КЕКВ 2210 – 50000 грн (придбання матеріалів для ремонту покрівлі 
Миролюбівського ДНЗ;  

 

         7.2.2.Згідно клопотання КНП «БратськаЦРЛ» №620 від 09.09.2020р 

виділити кошти в сумі 10000 гривень з резервного фонду на проведення 
тестування для виявлення антитіл корона вірусу. 

          

 
          8.Затвердити уточнений обсяг видатків загального фонду сільського 

бюджету на  2020 рік  у сумі 29555225 гривень, уточнений обсяг видатків 

спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік  у сумі  1275000 гривень, 

у тому числі бюджет розвитку в сумі 620000 гривень (додаток 3).   

9. Затвердити уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 



10. Затвердити уточнений розподіл витрат сільського бюджету на 
реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 4075612   гривень згідно з 

додатком 7 до цього рішення. 

11.Доручити сільському голові за погодженням з постійною комісією 

сільської  ради з питань планування бюджету, фінансів,економічного 

розвитку громади та інвестицій вносити зміни до розпису сільського 
бюджету в порядку,визначеному чинним законодавством,зокрема: за 

джерелами доходів і напрямами видатків головного розпорядника коштів 

сільського бюджету за кодами програмної класифікації та кредитування 
місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів 

України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі 

змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів». 

          12.  Додатки 1, 2, 3а, 3, 5, 7  до цього рішення є його невід’ємною 
частиною. 

          13.Відділу фінансів,бухгалтерського обліку та звітності внести 

відповідні зміни до паспортів бюджетних програм.           

         14. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на постійну 
комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, 

економічного розвитку громади та інвестицій. 

 
 

Сільський голова                                                   Т.ФЕСЬКО 

 

 
 

 
 


	НОВОМАР`ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

