НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять дев’ята сесія сьомого скликання
«02» березня 2018 року

№ 1021
РІШЕННЯ

Про затвердження розпорядження
сільського голови №06-з від 12.02.2018 року
Керуючись ст. 28, 29, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», п.47 Постанови Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002
року із змінами «Про затвердження порядку складання, розгляду та
затвердження основних вимог виконання кошторисів бюджетних установ»,
рішенням сільської ради від 21.12.2017 року № 963- 27-VІІ «Про сільський
бюджет Новопетрівської сільської ради на 2018 рік»
сільська рада
ВИРІШИЛА

1. Затвердити розпорядження сільського голови №06-з від 12.02.2018 року,
( згідно Додатку №1).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
бюджету, комунального майна, благоустрою та розвитку інфраструктури
села.

Сільський голова

Р.М.Старенький

Додаток №1
до рішення Новопетрівської
сільської ради
від 02.03.2018 року № 1021

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Від 12 лютого 2018 року № 06-з
с. Нові Петрівці
Про внесення змін до кошторису
Керуючись ст. 28, 29, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», п.47 Постанови Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002
року із змінами «Про затвердження порядку складання, розгляду та
затвердження основних вимог виконання кошторисів бюджетних установ»,
рішенням сільської ради від 21.12.2017 року № 963- 27-VІІ «Про сільський
бюджет Новопетрівської сільської ради на 2018 рік», з метою здійснення
фінансування видатків сільського бюджету внести зміни , а саме:
1. У зв’язку із нагальною потребою здійснити перерозподіл кошторисних
призначень по видатковій частині загальному фонду сільського бюджету ,
а саме :
1.1. Зменшити кошторисні призначення по ТКВКБМ 0150 (Організаційне,
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів) на суму
35 000,00 грн.
1.2. Збільшити кошторисні призначення по ТКВКБМ 7130 (Здійснення
заходів із землеустрою) на суму на суму 35 000,00 грн.
2. Головному бухгалтеру сільської ради внести відповідні зміни до річного
та помісячного розпису сільського бюджету сільської ради на 2018 рік.
3. Розпорядження голови сільської ради підлягає обов’язковому
затвердженню на сесії сільської ради.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова

Р.М.Старенький

