
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я              

 

від  15 лютого 2022 року                                                           № 700 

 

 

Про внесення змін до бюджету 

Рафалівської селищної територіальної громади на 2022 рік 

 

17544000000 

(код бюджету) 

 

 Керуючись  Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23   

частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Закону України „Про місцеве 

самоврядування   в  Україні”, Законом  України  «Про Державний бюджет 

України на 2022 рік», іншими  чинними   нормативно — правовими актами з 

цих питань, за погодженням з постійними комісіями селищної ради, 

Рафалівська селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

 Внести зміни до рішення селищної територіальної громади № 658 від 

21 грудня 2021 року «Про бюджет Рафалівської селищної територіальної 

громади на 2022 рік», а саме: 

 

Внести зміни до рішення Рафалівської селищної ради від 21 грудня 2021 

року № 658 «Про бюджет Рафалівської селищної територіальної  громади на 

2022 рік»,  а саме: 

1. Збільшити видатки загального фонду бюджету Рафалівської селищної 

територіальної громади на 1 453 140 гривні (додаток 2), в тому числі за 

рахунок: 

• залишку   коштів загального фонду бюджету Рафалівської  селищної    

територіальної громади, який склався станом на 01.01.2022 року в сумі       

 1 212 000 гривень; 

• залишку коштів,  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій на  241 140 гривень,  який склався станом на 01.01.2022 року  

Залишок коштів загального фонду бюджету Рафалівської селищної 

територіальної громади  в сумі 1 453 140 гривень розподілити: 



 

 

на видатки загального фонду – 1 212 000 гривень. 

    передати із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) – 241 140 гривень. 

Передати із загального фонду до бюджету розвитку 241 140 гривень, в 

тому числі за рахунок: субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій на 241 140 гривень,  

     2. Затвердити доходи загального фонду бюджету Рафалівської селищної 

територіальної громади в сумі 58 937 600 гривні, видатки загального фонду 

бюджету Рафалівської селищної територіальної громади в сумі          

 60 149 640 гривень, з дефіцитом в сумі 1 212 000 гривень, джерелом 

покриття дефіциту визначити вільний залишок коштів загального фонду, 

який склався станом на   01.01.2022 року. 

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Рафалівської 

селищної територіальної громади на 241 140 гривень (додаток 2), за рахунок: 

• коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) на 241 140 гривень, в тому числі за рахунок:  залишку 

коштів,  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на         

241 140 гривень,  який склався станом на 01.01.2022 року  . 

4. Збільшити видатки бюджету розвитку Рафалівської селищної 

територіальної громади на 241 140 гривень (додаток 5), в тому числі: 

• по КТПКВКМБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» - 241 140 гривень; 

Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі   

241 140 гривні, джерелом покриття якого визначити , кошти передані із 

загального фонду до бюджету розвитку в сумі 241 140 гривень, в тому числі: 

за рахунок залишку коштів  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій – 241 140 гривень. 

5. Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів по загальному 

фонду на 2022 рік (додаток 3). 

7. Внести зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у 2022 році, затверджених у додатку 4 

рішення Рафалівської селищної ради від 21 грудня 2021 року № 648 «Про 

бюджет Рафалівської селищної територіальної громади на 2022 рік (додаток 

4). 

8. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету 

Рафалівської селищної територіальної громади здійснити перерозподіл 

бюджетних коштів за програмною класифікацією видатків та економічною 

класифікацією в межах затверджених асигнувань (додаток 2). 

9.Затвердити рішення виконкому № 5 від 25.01.2022р.  «Про внесення 

змін до бюджету Рафалівської селищної територіальної громади на 2022 рік». 

10. Додатки 1-5 до рішення сесії  є його невід’ємною частиною. 



 

 

        11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної політики, податків, комунальної 

власності та енергозбереження (Мороз Л.Л.). 
 

                                                                                                  
              

Селищний голова                         Василь СОВГУТЬ 

 


