
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

06 серпня 2021 року                                                            № 104  

 

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 Одеському обласному бюджету  

 

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, виконавчий комітет Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області : 

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Рекомендувати сесії сільської ради 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 «Управління освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області» 

Код 0611021  «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 

(місц.)» 

 

- КЕКВ 2230 (Продукти харчування) - 116232 грн. 

 

     збільшити:   

Розпорядник «Фінансове управління Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області»   

Код 3719750  «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних 

проектів»   

  

- КЕКВ 3220 (Капітальні трансферти органам державного управління інших 

рівнів)(Субвенція Одеському обласному бюджету на закупівлю персональних комп’ютерів 

форм-фактора ноутбуків, які будуть придбані у 2021році для педагогічних працівників 

комунальних закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції, передбачених 

ПКМУ№403 від 21.04.2021р. та коштів місцевих бюджетів) -  116232грн. 

 

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

погодження перерозподілу видатків, передбачених пунктом 1 цього рішення з постійною 



депутатською комісією 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 сільської ради від 24.12.2020р. №110-VIІІ „Про 

бюджет Саф'янівської сільської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської 

області на 2021 рік” 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

    

Саф'янівській сільський голова                                                              Наталія ТОДОРОВА  

 


