
 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

19 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  01.03. 2019 р.                                                                               № 19-1 

м.Кам’янка 

 

Про внесення змін до рішення сесії 

міської ради № 17-15  від 21.12.2018 

"Про  бюджет  Кам’янської міської  

об’єднаної  територіальної  громади на 2019 рік"  
 

          Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частини 1 статті 61 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 76, 77  Бюджетного 

кодексу України, норм Податкового кодексу України та Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2019 рік", Кам’янська міська рада 

  

                                           ВИРІШИЛА: 

             1. Внести зміни до рішення сесії міської ради № 17-15  від 21.12.2018 "Про 

бюджет Кам'янської міської об’єднаної територіальної громади  на 2019 рік" (з 

урахуванням змін) та викласти  пункти 1-4 в наступній редакції: 

 

« 1. Визначити на 2019 рік: 

доходи бюджету об’єднаної територіальної громади сумі 89 928 603 гривні, 

у тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної 

громади  87 469 303 гривні та доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної 

територіальної громади   2 459 300 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі
  

94 188 696 

гривні, у тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної 

громади  84 745 132 гривень та видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної 

територіальної громади 9 443 564 гривні; 

профіцит за  загальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади 

у сумі 2 724 171 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади  у сумі    

539744 гривні джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних 



коштів станом на 01.01.2019р, згідно з додатком № 2 до цього рішення. 

дефіцит за  спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної 

громади у сумі 6 984 264 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної 

територіальної громади у розмірі 50000 гривень, що становить 0,06 відсотків 

видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, 

визначених цим пунктом; 

резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 

20000 гривень, що становить 0,02  відсотків видатків загального фонду бюджету 

об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком  3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до 

цього рішення. 

Делегувати виконавчому комітету міської ради повноваження приймати 

рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та 

місцевих бюджетів у період між сесіями міської ради з наступним внесенням змін 

до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади. 

4. Затвердити розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної громади 

на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 18 990 067 гривень  згідно 

з додатком 6 до цього рішення.» 

2.Додатки 1-4 та 6 до рішення викласти в новій редакції. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету та управління комунальним майном. 

 

 

Міський голова                                                                                                В.І.Тірон           

 

 

 

 

 

 

 


