
 

 

 

 

УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПЕРША СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

від 26 листопада 2020р.                                                                                 № _41-VIII 

 

Про внесення змін до рішення сільської  

ради №849 –VІI від 20.12.2019 року  

 «Про бюджет Саф’янської сільської ради на 2020 рік» 

 

 

5122085900 

15310516000             

                                                

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до ст.78 Бюджетного Кодексу України, Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району 

Одеської обасті 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести такі зміни до рішення сільської ради №849 - VІI від 20.12.2019 року  «Про 

бюджет Саф’янської сільської ради   на 2020 рік»: 

1.1 п.1 рішення викласти у наступної редакції:  

Визначити на 2020рік доходи бюджету Саф’янівської сільської ради у сумі 

13093144грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету 12888044грн., 

доходи спеціального фонду бюджету 205100грн., у тому числі бюджет розвитку 0 

грн.; 

1.2 п.2 рішення викласти у наступної редакції: 

Визначити на 2020рік видатки бюджету Саф’янівської сільської ради у сумі     

16302439грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету    9605654грн., 

видатки спеціального фонду бюджету  6696785грн., у тому числі бюджет розвитку  

6487943грн.; 

1.3 внести зміни до додатків №1-2 рішення. 

2.  Доповнити рішення наступними пунктамі: 

2.1.Доручити: 

 2.1.1. Голові виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради – сільському голові своїм 

розпорядженням, погодженим з постійною комісією Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області з питань фінансів та бюджету, здійснювати 

розподіл додаткових міжбюджетних трансфертів – субвенції, дотації з бюджетів всіх 

рівнів; 

2.1.2. Голові виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради – сільському голові своїм 

розпорядженням, погодженим з постійною комісією Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області з питань фінансів та бюджету, здійснювати 



редакційні уточнення найменування об’єктів (заходів) та/або їх місцезнаходження з 

урахуванням їх цільового призначення, які фінансуються за рахунок бюджету розвитку; 

2.1.3. Виконавчому комітету Саф’янівської сільської ради своїм рішенням, погодженим з 

постійною комісією Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з 

питань фінансів та бюджету, здійснювати перерозподіл асигнувань між головними 

розпорядниками коштів. 

 

2.2. Установити, що невикористані  обсяги субвенцій, виділених у 2020 році з сільського 

бюджету іншим бюджетам, зберігаються на рахунках відповідного бюджету для покриття 

відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового 

призначення. 

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну комісію  Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  з питань фінансів, бюджету, 

соціально-економічного та інвестиційного  розвитку громади. 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                       Наталія Тодорова 
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