
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 рішення 
14 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 21.12.2019 року «Про 
селищний бюджет на 2019 рік»

       Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Чупахівської селищної
ради  проект  про  внесення  змін  до  селищного  бюджету  на  2019  рік,
сформований на підставі Бюджетного та Податкового кодексів України, інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Чупахівська
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести  до  рішення  чотирнадцятої  сесії  Чупахівської  селищної  ради
сьомого скликання від 21.12.2018 року «Про бюджет Чупахівської селищної
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» такі зміни:
 Пункт 1 викласти в новій редакції, а саме:
Визначити на 2019 рік:
        -  доходи селищного бюджету у сумі  23 795, 898  тис. гривень, в тому
числі  доходи  загального  фонду  селищного бюджету –  22 979, 713  тис.
гривень,  доходи  спеціального  фонду  селищного  бюджету  –  816,185  тис.
гривень, згідно з додатком № 1 цього рішення; ,
       - видатки селищного бюджету у сумі 27 191, 909 тис. гривень, в тому
числі  видатки  загального  фонду  селищного бюджету  – 23  531,  766  тис.
гривень, видатки спеціального фонду селищного бюджету – 3 660, 143  тис.
гривень, згідно з додатком № 3 цього рішення.
-  профіцит селищного  бюджету  у  сумі  0,00  тис.  гривень,  в  тому  числі
загального фонду селищного бюджету 0,00 тис. гривень  згідно з додатком №
2 до цього рішення.



-  дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 0,00 тис. гривень
згідно з додатком № 2 до цього рішення.
1.2.  Затвердити  бюджетні  призначення  головному  розпоряднику  коштів
селищного бюджету на 2019 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та
кредитування  місцевих  бюджетів,  у  тому  числі  по  загальному  фонду
23 531,  176  тис.  гривень  та  спеціальному  фонду  3  660,  143   тис.  гривень
згідно з додатком № 3 до цього рішення.
         2. Додатки № 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

Селищний голова                                             О.В. Кужель


