
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

06 серпня 2021 року                                        №  103 

 
Про розподіл субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам  на здійснення заходів  

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  

та перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними 

програмами між головними розпорядниками 

 Саф'янівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік 

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

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

розподілу видатків бюджету», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. 

№822-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бю-

джетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» та 

п.4.1 рішення сільської ради «Про бюджет Саф'янівської сільської територіальної громади Ізма-

їльського 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 розподіл обсягів субвенції з державного бю-

джету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.   

По доходній частині:          
                                                                                                                        грн.                                                                                                                                                        

Код  Доходи Загальний 

фонд 

Спеціальний  фонд Разом 

Разом У т.ч. 

бюджет 

розвитку 

41034500 Субвенції з державного бюджету міс-

цевим бюджетам  на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій 

21 300 000   21 300 000 

 РАЗОМ 21 300 000 

 

  21 300 000 

 

По видатковій частині:              

                                                                                                                                грн.  
Код Про-

грамної 

класифі-

кації ви-

датків та 

кредиту-

вання 

Найменування голо-

вного розпорядника 

коштів місцевого 

бюджету / відповіда-

льного виконавця, 

найменування бю-

джетної програми 

Витрати Зага-

льний 

фонд 

Спеціальний фонд Разом 

Разом У 

т.ч.бюджет 

розвитку 



місцево-

го бю-

джету 

згідно з Типовою 

програмною класи-

фікацією видатків та 

кредитування місце-

вого бюджету 

0117363 Саф'янівська сільська 

рада Ізмаїльського 

району Одеської об-

ласті 

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійс-

нення заходів щодо соціа-

льно-економічного розви-

тку окремих територій 

 11 300 000 11 300 000 11 300 000 

1217363 Управління житлово-

комунального госпо-

дарства, капітального 

будівницт-

ва,дорожнього гос-

подарства та інвес-

тиціцій Саф'янівської 

сільської ради 

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійс-

нення заходів щодо соціа-

льно-економічного розвит-

ку окремих територій 

 5 280 000 5 280 000 5 280 000 

3717363 Фінансове управлін-

ня Саф'янівської 

сільської ради Ізма-

їльського району 

Одеської області 

(КНП Саф'янівської 

сільської ради 

«ЦРЛ») 

 

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійс-

нення заходів щодо соціа-

льно-економічного розвит-

ку окремих територій 

 4 720 000 4 720 000 4 720 000 

 Разом   21 300 000 21 300 000 21 300 000 

 

 
2.  Внести зміни в перелік об’єктів, видатки на які у 2021р. будуть проводиться за рахунок суб-

венції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій  у 2021 році:              

 
 

 

                                                                                                                                             грн.                                     
Код Програ-

мної класи-

фікації вида-

тків та креди-

тування міс-

цевого бю-

джету 

Найменування головного ро-

зпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною кла-

сифікацією видатків та кре-

дитування місцевого бюдже-

ту 

Назва об’єктів відповідно  до проектно-

кошторисної документації тощо 

Разом видат-

ків на поточ-

ний рік 

0117363 Саф'янівська сільська рада 

Ізмаїльського району Одесь-

кої області 

Капітальний ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значен-

ня С161006 Стара Некрасівка – с. Дунайсь-

ке, км 0 + 000 – км 4 + 200 

10 000 000 

0117363 Саф'янівська сільська рада 

Ізмаїльського району Одесь-

кої області 

Капітальний ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значен-

ня С161006 Стара Некрасівка – с. Дунайсь-

ке, км 0 + 000 – км 4 + 200 

1 300 000 

1217363 Управління житлово-

комунального господарства, 

Реконструкція частини нежитлових примі-

щень по вул. Михайлівська, 33-г/вул. Шкі-

2 000 000 



капітального будівництва, 

дорожнього господарства та 

інвестиціцій Саф'янівської 

сільської ради 

льна, 2-б в с. Утконосівка Ізмаїльського 

району, Одеської області під їдальню (кори-

гування) 

1217363 Управління житлово-

комунального господарства, 

капітального будівництва, 

дорожнього господарства та 

інвестиціцій Саф'янівської 

сільської ради 

Благоустрій прилеглої території бювету у 

с.Каланчак Саф’янівської сільської ради Із-

маїльського району Одеської області 

180 000 

1217363 Управління житлово-

комунального господарства, 

капітального будівництва, 

дорожнього господарства та 

інвестиціцій Саф'янівської 

сільської ради (КП Саф'я-

нівської сільської ради «Бу-

дівельник») 

Капітальний ремонт нежитлової будівлі 

внутрішніх приміщень по проспекту Суво-

рова, 69 у м.Ізмаїл Ізмаїльського району 

Одеської області 

3 100 000 

3717363 Фінансове управління Саф'-
янівської сільської ради Із-

маїльського району Одеської 

області (КНП Саф'янівської 

сільської ради «ЦРЛ») 

 

Капітальний ремонт будівлі Хірургічного 

відділення КНП Ізмаїльської районної ради 

"Центральна районна лікарня" по 

вул.Білгород-Дністровська, 31 в м.Ізмаїл 

Одеської області 

2 970 000 

3717363 Фінансове управління Саф'-
янівської сільської ради Із-

маїльського району Одеської 

області (КНП Саф'янівської 

сільської ради «ЦРЛ») 

 

Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ (амбу-

латорія загальної практики сімейної меди-

цини по вул. Лиманська, 13 в с.Кислиця Із-

маїльського району Одеської області 

1 750 000 

Разом  21 300 000 

 

   
3. Затвердити передачу грошових коштів у вигляді трансферту  із  бюджету Саф'янівської сіль-

ської територіальної громади за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ДП «Служба 

місцевих автомобільних доріг»  на об'єкт «капітальний ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення С161006 Стара Некрасівка – с. Дунайське, км 0 + 000 - км 4 + 

200» в розмірі 11 300 000 грн. (одинадцять мільйонів триста тисяч гривень). 

 

  4. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами між головними 

розпорядниками Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік. 

 
Зменшити по спеціальному фонду (в т.ч. бюджет розвитку) : 

 

Розпорядник «Фінансове управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області»   

 

Код 3712010  «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (місцевий) 

(Капітальний ремонт будівлі Хірургічного відділення КНП Ізмаїльської районної ради "Центра-

льна районна лікарня" по вул.Білгород-Дністровська, 31 в м.Ізмаїл Одеської області) 

     -КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 2 638 280,00грн. 

 

Збільшити по загальному фонду: 

 

Розпорядник «Саф'янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області» 



 

Код 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпе-

чення діяльності обласної, районної пади, районної у місті ради (у разі її створення), місь-

кої, селищної, сільської рад  

-КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 2 638 280,00грн. 

 

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

годження перерозподілу видатків, передбачених пунктом 1-4 цього рішення з постійною депу-

татською комісією з питань фінансів, бюджету, соціально - економічного та інвестиційного роз-

витку громади. 

  

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

зазначеного перерозподілу: 

 

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

громади Ізмаїльського районну Одеської області  на 2021 рік; 

 

     6.2. 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»». 

 

  7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника сільського голови 

(Хаджикова П.В.). 

 

 

 Саф'янівський сільський голова           Наталія ТОДОРОВА 

 


