
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XI СЕСІЯ VІІ  СКЛИКАННЯ 

(I пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 209/11-2018 

від 24 грудня  2018 року                                                            м. Заставна 

 

Про внесення  змін  

до Вербовецького  

сільського бюджету на 2018 рік 

  

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

недопущення недовиконання Вербовецького сільського бюджету, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в додаток № 1 рішення сесії Вербовецької сільської ради VII 

скликання  від 21 грудня 2017 року № 18-2/2017 «Про сільський бюджет на 2018 рік» згідно з 

додатком № 1 до цього рішення, зокрема: 

1.1. зменшити дохідну частину загального фонду Вербовецького сільського бюджету 

на суму 8200 грн. за рахунок єдиного податку із сільськогосподарського товаровиробника у 

яких частка сільськогосподарського товаро виробництва дорівнює або перевищує 75 

відсотків. 

2. Внести зміни в додаток №2 рішення сесії Вербовецької сільської ради VII 

скликання  від 21 грудня 2017 року № 18-2/2017 «Про сільський бюджет на 2018 рік» згідно з 

додатком № 2 до цього рішення, зокрема: 

2.1. зменшити видаткову частину загального фонду Вербовецького сільського 

бюджету на суму 8200 грн. за рахунок економії коштів по оплаті праці апарату управління 

сільської ради. 

3. Головному бухгалтеру Вербовецької сільської ради внести зміни до сільського 

бюджету. 

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

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, 

підприємництва та регуляторної політики. 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                     

Додаток № 1 

                                   до рішення  Заставнівської міської ради                                                                                                                                                                     

від 24.12.2018 року  № 209/11-2018                                                             

                                                                                   " Про внесення змін до 

Вербовецького сільського бюджету на 2018рік" 

 

 

ЗМІНИ ДО ДОДАТКУ 18 СЕСІЇ  

ВЕРБОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VII 

СКЛИКАННЯ ВІД 21 ГРУДНЯ 2017 

РОКУ  «ПРО СІЛЬСЬКИЙ БЮДЖЕТ НА 

2018 РІК»  

    

Код 
Найменування згідно 

 з класифікацією доходів бюджету 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 
 

Разом 

Всього 

в т.ч. 

бюджет 

розвитку 

 

10000000 Податкові надходження 
   

 

13000000 
Збори та плата за спеціальне використання 

природних ресурсів     
 

13010200 
Збори та плата за спеціальне використання 

природних ресурсів    
 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 
   

 

14040000 
Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів ( продукції)     
 

18000000 Місцеві податки 
   

 

18010000 Податок на майно 
   

 

18010100 
Податок на нерухоме майно відмінне від 

земельної ділянки    
 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 
   

 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 
   

 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 
   

 

18050000 Єдиний податок 
   

 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 
   

 

18050500 

 

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників,у яких частка с./г. 

товаро виробництва дорівнює або 

перевищує 75% 

-8200 
  

-8200 

20000000 Неподаткові надходження 
   

 

24000000 Інші неподаткові надходження 
   

 

24060000 Інші надходження 
   

 

       Інші надходження 
   

 



24060300 

50000000 Цільові фонди 
   

 

.50110000 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади 

   
 

  Всього доходів -8200 
  

-8200 

 

Cекретар міської ради                                                      Р. Леванін  

 



                                                                                            

Додаток №2 до рішення Заставнівської 

міської ради від 24.12.2018 р. №  209/11-

2019 " Про внесеннязмін до 

вербовецького сільського бюджету на 

2018 рік"

                                                                                                                                                                          Зміни до додатку  №2 рішення 18-2/2017 сесії   сільської радиVII cкликання від 21 грудня 2017року " Про сільський бюджет на 2018 рік"                                                                                                     Розподіл видатків Вербовецької сільського бюджету на 2018 рік

Розподіл видатків Вербовецького сільського бюджету на 2018 рік

з них
Спеціальни

й фонд
з них

-8200

01         сільська рада    -8200 -8200 -8200 -8200

0100 Державне управління -8200 -8200 -8200 -8200

0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення), міської, селищної, сільської рад

-8200 -8200 -8200

-8200

всього -8200 -8200 -8200

Секретар міської ради Р. Леванін

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку бюджет 

розвиткувидатки 

споживанн

я

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів
1

Код ФКВКБ
3

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС
2

оплата праці

Загальний фонд

видатки 

розвитку
Всього

з них

Разом

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Всього

видатки 

споживанн

я

1


