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смт Софіївка                              № 2778 - 55/VII               18 грудня 2019 р. 
 

 

Про внесення змін до рішення селищної ради від 12.12.2018 № 2198-

41/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 2019 рік»  

 

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, 
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
Державний бюджет України на 2019 рік», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 15 листопада 2019 року № 1110-р «Про перерозподіл медичної 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році», 
розпорядження голови Дніпропетровської обласної ради від 05 грудня 2019 
року № 299-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 

року № 1192-р «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 500-р, ураховуючи 
висновки постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та 
планування соціально-економічного розвитку, селищна рада вирішила:  

1. Внести до рішення Софіївської селищної ради від 12 грудня 2018 
року № 2198-41/VІІ «Про Софіївський селищний бюджет на 2019 рік» такі 
зміни:  

1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:   
«1.  Визначити на 2019 рік: 
- доходи селищного бюджету у сумі  100 776 042 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду селищного бюджету – 99 552 142 гривень, доходи 



спеціального фонду селищного бюджету – 1 223 900 гривень згідно з 
додатком 1 до цього рішення; 

- видатки  селищного бюджету у сумі 107 560 824 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду селищного бюджету – 94 880 539 гривень та 
видатки спеціального фонду селищного бюджету 12 680 285 гривень; 

- профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 4 671 603 

гривень згідно з додатком 6 до цього рішення; 
- дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 11 456 385 

гривень згідно з додатком 6 до цього рішення; 
- оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 

5 000 гривень, що становить 0,01 відсоток видатків загального фонду 
селищного бюджету, визначених цим пунктом; 

- резервний фонд  селищного бюджету  у розмірі 30 000 гривень, що 
становить 0,03 відсотки видатків загального фонду селищного бюджету, 
визначених цим пунктом». 

1.2. Пункт 4 викласти в новій редакції: 
«4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 

регіональних програм у сумі 13 957 310 гривень згідно з додатком 4 до цього 

рішення». 
2. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 виклавши їх у редакції згідно 

з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цього рішення.   

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію селищної ради з питань  бюджету,  фінансів та планування  
соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Селищний голова      П.СЕГЕДІЙ 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107

