
 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

10 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 26 червня 2018 року                                                                                            № 10-2    

м.Кам’янка 

 

Про внесення змін до рішення сесії 

міської ради № 2-19  від 22.12.2017 

" Про  бюджет  об’єднаної  територіальної 

  громади на 2018 рік"  

 

                    Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 41, 59 та 61 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", норм Бюджетного кодексу 

України, Податкового кодексу України та Закону України "Про Державний бюджет 

України на 2018 рік", міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до рішення сесії міської ради № 2-19  від 22.12.2017 "Про бюджет 

об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік" ( з урахуванням внесених змін 

рішенням № 5-2 від 22.02.2018 року, №7-3 від 18.04.2018 року.№9-1 від 

25.05.2018року) наступні зміни: 

1.1. викласти  пункти 1 та 2 в наступній редакції: 

   "  1.  Визначити на 2018 рік: 

-  доходи  бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі  85539,617  тис.грн., 

в тому числі доходи загального фонду  бюджету 83760,694 тис.грн., доходи 

спеціального фонду 1778,923 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  10,0 тис.грн. 

згідно з додатком № 1 цього рішення; 

-  видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 86465,838 тис.грн., 

в тому числі видатки загального фонду 81144,297 тис.грн., видатки спеціального фонду 

5321,541 тис.грн.;  

- профіцит загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади  у сумі    

2616,397 тис.грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення. 

- дефіцит загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади  у сумі    

162,82 тис.грн. джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних 

коштів станом на 01.01.2018, згідно з додатком № 2 до цього рішення. 

- дефіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади  у сумі  

3542,618 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення. 



2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету 

об’єднаної територіальної громади на 2018  рік у розрізі  відповідальних  виконавців  за  

бюджетними  програмами,  у  тому   числі  по  загальному  фонду  81344,137  тис.грн. 

та  спеціальному  фонду  5286,611 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення. " 

1.2. викласти в новій редакції додатки № 1,2,3, 5 до цього рішення; 

2. Додатки № 1,2,3,4,5 та 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань бюджету та управління комунальним майном. 

 

 

Міський голова                                                                                          В.І.Тірон 
 

 

 

 

 

 


