
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

06 серпня 2021 року                                 № 102 

 

 
Про перерозподіл субвенції з обласного  бюджету 

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

№18 від 12.01.2011р. «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень та перероз-

поділу видатків бюджету», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

15.07.2021  №738/од-2021 «Про перерозподіл доходів та видатків обласного бюджету на 2021 

рік» та п.4.1 рішення сільської ради «Про бюджет Саф'янівської сільської територіальної грома-

ди Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік» від 24.12.2020р.  №110-VIІI, виконавчий 

комітет  Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Рекомендувати сесії сільської ради затвердити перерозподіл обсягів субвенції з обласного 

бюджету на виконання інвестиційних проектів.   

          

                                                                                                                                грн.  
Код про-

грамної 

класифі-

кації ви-

датків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів 

Найменування го-

ловного розпоряд-

ника коштів місце-

вого бюджету / від-

повідального вико-

навця, найменуван-

ня бюджетної про-

грами згідно з Ти-

повою програмною 

класифікацією ви-

датків та кредиту-

вання місцевого 

бюджету 

Витрати Загаль-

ний 

фонд 

Спеціальний фонд Разом 

Разом У т.ч. бюджет 

розвитку 

0117368 Саф'янівська сіль-

ська рада Ізмаїльсь-

кого району Одесь-

кої області 

Виконання інвести-

ційних проектів за 

рахунок субвенцій з 

інших бюджетів 

 -965 000 -965 000 -965 000 

3717368 Фінансове управ-

ління Саф'янівської 

сільської ради Ізма-

їльського району 

Виконання інвестицій-

них проектів за раху-

нок субвенцій з інших 

бюджетів 

 965 000 965 000 965 000 



Одеської області 

(КНП Саф'янівської 

сільської ради 

«ЦРЛ») 

 

 Разом   0 0 0 

 

 
2.  Внести зміни в перелік об’єктів, які фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку у 

2021 році. 

 

                                                                                                                                             грн.                                     
Код Про-

грамної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван-

ня місцево-

го бюджету 

Найменування головного роз-

порядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бю-

джетної програми згідно з Ти-

повою програмною класифі-

кацією видатків та кредиту-

вання місцевого бюджету 

Назва об’єктів відповідно  до проектно-

кошторисної документації тощо 

Разом видат-

ків на поточ-

ний рік 

0117368 Саф'янівська сільська рада Із-

маїльського району Одеської 

області 

Придбання автотранспорту для Саф'янівсь-

кої сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області 

-965 000 

3717368 Фінансове управління Саф'я-

нівської сільської ради Ізма-

їльського району Одеської об-

ласті (КНП Саф'янівської 

сільської ради «ЦРЛ») 

 

Реконструкція даху терапевтичного та хіру-

ргічного відділення КНП Саф'янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одесь-

кої області "Центральна районна лікарня" 

по вул. Б.Дністровська, 31 в м.Ізмаїл Одесь-

кої області 

965 000 

Разом  0 

 
 

3. Забезпечити  фінансовому управлінню Саф'янівської сільської ради ( Стоілова М.М.)  по-

годження перерозподілу видатків, передбачених пунктом 1,2 цього рішення з постійною комісі-

єю Саф'янівської сільської  ради Ізмаїльського району  Одеської області з питань фінансів, бю-

джету, соціально - економічного та інвестиційного розвитку громади. 

  

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

зазначеного перерозподілу: 

 

     4.1. Внести  зміни  до  розпису асигнувань бюджету Саф’янівської сільської територіальної 

громади Ізмаїльського районну Одеської області  на 2021 рік; 

 

     4.2. Врахувати ці зміни при підготовці проекту рішення Саф'янівської сільської  ради «Про  

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

Саф'янівської сільської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області на 2021 

рік»». 

 

Саф'янівський сільський голова                                                                Наталія ТОДОРОВА             
 


