
 

УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

 ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

РІШЕННЯ 

 

«15» січня   2021                                                                                                               № 1    

Про перерозподіл бюджетних призначень  

за бюджетними програмами між  

головними розпорядниками 

сільського бюджету Саф'янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік 

та виділення субвенції районному бюджету  

Ізмаїльського району Одеської області 

 

Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів 

України №18 від 12.01.2011р. «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень 

та перерозподілу видатків бюджету» , п.4.3 рішення сільської ради «Про сільський бюджет 

Саф'янівської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік» від 24.12.2020р. № 

110-VIIІ, керуючись пунктом 1 частини «а» статті 28, пунктом 3 частини четвертої статті 42 

та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИВ: 

 

  1.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік по Саф'янівській 

сільській раді за бюджетними програмами між головними розпорядниками сільського 

бюджету Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області по загальному 

фонду. 

зменшити : 

Розпорядник «Саф'янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області  

Код 0113160  «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» 

-КЕКВ 2730 (Інші виплати населенню)- 1567000 грн. 

 збільшити:   

Розпорядник «Фінансове управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області   

Код 3719770  «Інші субвенції з місцевого бюджету»   



 -КЕКВ 2620 (Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів)(Субвенція районному бюджету Ізмаїльського району Одеської області на           

«Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги» по мешканцям Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області) - 1567000 грн. 

2.Забезпечити  фінансовому управлінню Саф'янівської сільської ради (Стоілова М.М.)  

погодження перерозподілу видатків, передбачених пунктом 1 цього розпорядження з 

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

питань фінансів, бюджету, соціально - економічного та інвестиційного розвитку громади. 

3.Фінансовому управлінню Саф'янівської сільської ради (Стоілова М.М.) після 

погодження зазначеного перерозподілу: 

3.1. Внести  зміни  до  розпису асигнувань сільського бюджету Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського районну Одеської області  на 2021 рік; 

3.2. Врахувати ці зміни при підготовці проекту рішення Саф'янівської сільської  ради 

«Про  внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 24.12.2020р. №110-VIІІ «Про 

сільський бюджет Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 

2021 рік». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покладаю на себе. 

 

 

 

Саф'янівський  сільський  голова                                                           Наталія ТОДОРОВА 
   

                         


