
 

 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

ІІ сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 20 грудня 2017 року                        № 2-8 

м.Кам’янка 

 

 

Про внесення змін до рішення 

сесії Тимошівської  сільської 

ради  від 23.12. 2016 р.  №10-4 

/VІІ "Про  сільський бюджет 

на 2017 рік"   

 

          Відповідно до підпункту 5  пункту 1 статі 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", статті 77 Бюджетного Кодексу України , 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 
 
         1. Внести до рішення сесії  Тимошівської сільської  ради від 23.12. 2016 

р.   №10-4 /VІІ "Про  сільський бюджет на 2017 рік"(із змінами, внесеними  

рішеннями сесій  від 24.02.2017 р. №12-6/VIІ, від 12.05.2017 р. №15-5/VIІ , 

від 07.06.2017 р. №17-2/VIІ , від 21.06.2017 р. №18-3/VIІ, від 20.09.2017 р. 

№20-2/VII, від 15.11.2017 № 22-1/ VІІ, від 13.12.2017р.№2-3) слідуючі зміни : 

         1.1.Абзац перший  пункту 1 викласти в редакції: 

установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2017 рік в сумі 

1518293 грн., в тому числі загального фонду – 1493048 грн., спеціального 

фонду - 25245 грн.,  згідно з додатком №1 цього рішення 

         1.2. Абзац другий пункту 1 викласти в редакції: 

 видатки сільського  бюджету у сумі  1641063 грн., в тому числі видатки 

загального фонду сільського бюджету  1541898 грн., та видатків спеціального 

фонду  сільського бюджету - 99165 грн.,   згідно з додатком № 3 до цього 

рішення 

2. Установити профіцит загального фонду  сільського  бюджету в сумі 59680  

грн., напрямом використання  якого  визначається передача коштів із 

загального фонду  сільського  бюджету до бюджету розвитку (спеціальний 

фонд). 



    2.1 Установити  дефіцит  сільського бюджету  в сумі 59680 грн.,  в тому 

числі : спеціального – 59680 грн., джерелом покриття  якого  визначити   

надходження коштів  із загального фонду  до спеціального (бюджету 

розвитку);  

 

             2. Внести зміни по окремих позиціях додатків №1, №3, №6 рішення 

сесії сільської ради  від 23 .12.  2016 р.  №10-4 /VІІ "Про сільський бюджет на 

2017 рік". 

         3. Додатки №1,№3,№6 до  цього рішення є його невід’ємною  частиною. 

         4. Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну  комісію  

міської  ради з питань бюджету та управління комунальним  майном. 

 

 

 

 

          

Міський    голова                                                                            В.І.Тірон 


