
 

 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

ПЕРЕЩЕПИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

НОВОМОСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ   ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

VIІ СКЛИКАННЯ 

 

16  – а (позачергова)   сесія 

 

                                               Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 05.11.2019 № 3-16/VII 

 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 20.12.18р. № 18-8/VIІ  ««Про бюджет об’єднаної  

територіальної громади  м. Перещепине на 2019 рік»  

 

Відповідно до Конституції України, керуючись статтями 26,42 Закону 

України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетним кодексом України, враховуючи пропозиції постійної 

комісії з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів, питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та 

розвитку підприємництва, питань власності, комунального майна та 

приватизації, Перещепинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради №18-8/VIІ від 20 грудня 2018року 

«Про бюджет об’єднаної територіальної громади м.Перещепине на 2019 

рік», а саме: 

1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції: 

1. Визначити на 2019 рік: 

-  доходи міського бюджету у сумі 149 784 889,67 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 148 137 898,67  гривень та 

доходи спеціального фонду бюджету 1 646 991 гривень згідно з додатком 

1 до цього рішення; 

 

-  видатки міського бюджету у сумі  152 856 889,67 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 140 134 085,48 гривень та 

видатки спеціального фонду міського бюджету 12 722 804,19 гривень; 



-  профіцти за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 8 003 813,19 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

-  дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 

10 835 813,19 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі        

256 000 грн, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом; 

 

- резервний фонд міського бюджету у розмірі 130 000 гривень, що 

становить 0,1 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, 

визначених цим пунктом. 

 

1.2.  Пункт 5 викласти у новій редакції: 

Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих 

програм  у сумі 13 438 196 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення. 

 

2. Внести зміни до додатків 1; 2; 3; 6 до рішення міської ради №18-8/VIІ від 

20 грудня 2018року «Про бюджет об’єднаної територіальної громади 

м.Перещепине на 2019 рік. 

 

3. Відділу економіки, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності внести 

зміни до річного розпису міського бюджету в установленому чинним 

законодавством порядку. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів, з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та 

розвитку підприємництва, з питань власності, комунального майна та 

приватизації. 

 

 

В.О. МІСЬКОГО  ГОЛОВИ                                               М.Г. КОПИТЬКО                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


