
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про внесення змін до текстової частини 
рішення Чупахівської селищної ради від
21.12.2018 «Про бюджет Чупахівської 
селищної об’єднаної територіальної 
громади на 2019 рік»

       Відповідно до пункту 23 частини 1 статті  26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», керуючись частиною 1 статті 59 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  з  метою  виправлення
помилок, допущених при оформленні рішення  Чупахівської селищної ради,
Чупахівська селищна рада  ВИРІШИЛА:

Внести до текстової  частини рішення Чупахівської селищної ради від
21.12.2018 «Про селищний бюджет на 2019 рік» наступні зміни:

1. Викласти у новій редакції назву рішення: «Про бюджет Чупахівської
селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».

2.  Викласти у новій редакції  текстову частину рішення «Про бюджет
Чупахівської  селищної  об’єднаної  територіальної  громади на  2019 рік».,  у
звязку з відсутністю посилання на додаток 2, який відсутній. 

3. Викласти п.п 5.2 та п.п 5.3 п.7., п.п. 6.2. п.6  у новій редакції:
«5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2019 рік»

1)   до доходів загального фонду  селищного  бюджету  належать доходи,
визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені
статтями 101, 1032,1034,  1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій,
визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу
України);

2)  джерелами  формування  у  частині  фінансування  є  надходження,
визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України»
«6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного 
бюджету на 2019 рік:                                                                                                                           
          3) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини
першої статті 71 та пунктом 4 частини першої статті 15 «Бюджетного кодексу
України»

4. Викласти п.8 у новій редакції:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


Надати  право  начальнику  Фінансового відділу Чупахівської селищної
ради  в  межах  поточного  бюджетного  періоду  здійснювати  на  конкурсних
засадах  розміщення  тимчасово  вільних  коштів  селищного  бюджету  на
вкладних (депозитних) рахунках у банках з подальшим поверненням таких
коштів до кінця поточного бюджетного періоду. 

5. Викласти п.9 у новій редакції:
Відповідно  до  статей  43  та  73  Бюджетного  кодексу  України  надати

право  фінансовому  відділу  Чупахівської  селищної  ради  отримувати  у
порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів  України,  позики  на  покриття
тимчасових  касових  розривів  селищного  бюджету,  пов'язаних  із
забезпеченням  захищених  видатків  загального  фонду,  в  межах  поточного
бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на
договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами
з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

6. Викласти п.11 у новій редакції:
Надати  право  фінансовому  відділу  Чупахівської  селищної  ради

упродовж бюджетного року, за погодженням з постійною комісією селищної
ради  з  питань  планування,  бюджету,  фінансів  та  соціально-економічного
розвитку,  здійснювати  розподіл  та  перерозподіл  субвенцій  та  дотацій  з
державного,  обласного  та  інших  місцевих  бюджетів  з  послідуючим
затвердженням на сесії Чупахівської селищної ради.

7. Викласти п.12 у новій редакції
Дозволити  Фінансовому  відділу  Чупахівської  селищної  ради,  за

обґрунтованим  поданням  головних  розпорядників  бюджетних  коштів
селищного бюджету,  у  межах загального обсягу  бюджетних призначень за
бюджетною  програмою  окремо  за  загальним  та  спеціальним  фондами
бюджету здійснювати перерозподіл  бюджетних асигнувань затверджених у
розписі  бюджету та кошторисі,  в розрізі  економічної  класифікації  видатків
бюджету.

8.  Викласти  у  новій  редакції  додаток  3,  доповнивши  найменування
головних  розпорядників  коштів  Чупахівської  об’єднаної  територіальної
громади.

9. Викласти у новій редакції додаток 5.
10. Додаток 5 у новій редакції
Доповнити  програмою  за  кодом  ТПКВКМБ  0115061  «Забезпечення

діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та
проведення  фізкультурно-масових  заходів  серед  населення  регіону» 50 000
грн. 

10.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

           Селищний голова                                                               О.В.Кужель


