
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

9 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

12 травня 2017 року                             с.Судилків                               № 1 

 

Про внесення змін до сільського 

бюджету на 2017 рік 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 4 частини 1 статті 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації постійної комісії сільської 

ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Збільшити доходи загального  фонду  сільського  бюджету   на  суму перевиконання  

дохідної  частини  в сумі 340000,00 грн   по податках : 

- податок на доходи з фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати  (код 11010100) --- 340000,00 грн.  

2. Збільшити видатки загального фонду сільського бюджету на суму  2000,00 грн. вільного 

залишку бюджетних коштів станом 01.01.2017 року, що є джерелом покриття  дефіциту загального 

фонду сільського бюджету та спрямувати їх на проведення видатків: 

 2.1. Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 

КПК – 0114090 – 2000,00 грн. 

КЕКВ – 2240 – 2000,00 грн.  

3. Установити профіцит бюджету загального фонду напрямок використання якого визначити 

передачу коштів загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 

340000,00 грн. 

4. Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету джерело покриття якого 

визначити надходження із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку). Видатки 

бюджету розвитку спеціального фонду в сумі  340000,00 грн. спрямувати на виконання 

інвестиційних проектів, а саме спів фінансування в сумі 340000,00 грн. на створення умов для 

надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту «Капітальний ремонт фасадів 

(утеплення) Судилківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Судилківської сільської ради Шепетівського 

району» в рамках реалізації концепції «Нова українська школа», з них: 

КПК – 0111020 – 340000,00 грн. 

КЕКВ – 3132 - 322 200,00 грн. на капітальний ремонт фасадів (утеплення) Судилківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Судилківської сільської ради Шепетівського району; 

КЕКВ – 3110 - 17 800,00 грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування. 

5. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії  М. Дорощук).  

 

          

              Сільський голова:                                                                         Т.М. Котик 

                                                                                   (підпис) 

   

   

 


