
 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДЕВ’ЯТНАЦЯТА СЕСІЯ VIII   СКЛИКАННЯ 

 

                                                                        Р І Ш Е Н Н Я              

 

від      лютого 2023 року                                                           № ПРОЕКТ 

 

 

Про внесення змін до бюджету 

Рафалівської селищної  

територіальної громади на 2023р. 

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 2023 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 сесії Рафалівської селищної  територіальної 

громади від 22 грудня 2022 року № 815 «Про бюджет Рафалівської селищної 

територіальної громади на 2023 рік» , а саме:  

      1.Збільшити  видатки  загального фонду бюджету Рафалівської 

селищної територіальної громади на 9469,37 гривень(Додаток1,2 , в тому числі 

за рахунок: 

               - залишку коштів загального фонду бюджету Рафалівської 

селищної територіальної громади, який склався станом на 01.01.2023 року в 

сумі      914 016 гривень. 

Збільшення : 

 



 

 

 

 

- по КПКВКМБ   0611021  'Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти  в сумі 158 450 гривень 

 - по КПКВКМБ   0110180  'Інша діяльність у сфері державного управління 

11 500 гривень 

- по КПКВКМБ 0113242  'Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 50 000 гривень 

  

 

 - по КПКВКМБ   0117150  'Реалізація програм у галузі лісового 

господарства і мисливства 180 000 гривень 

- по КПКВКМБ   0118240  'Заходи та роботи з територіальної оборони 300 

000 гривень 

 - по КПКВКМБ   3719770  'Інші субвенції з місцевого бюджету 214 

066гривень 

   2.Затвердити доходи загального фонду бюджету Рафалівської селищної 

територіальної громади в сумі 58 388 200 гривень, видатки загального фонду 

бюджету Рафалівської селищної територіальної громади в сумі   59 30 216 

гривень, з дефіцитом в сумі 914 016  гривень, джерелом покриття дефіциту 

визначити залишок коштів загального фонду, який склався станом на 

01.01.2023 року. 

      3.Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів по загальному 

фонду на 2023 рік (Додаток 3). 

     4.Внести зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у 2023 році.(Додаток 4). 

     5.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. 

     7.Додатки 1-4 до рішення сесії селищної ради є його невідємною 

частиною. 

     8.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної політики, податків, комунальної 

власності та енергозбереження (Любов МОРОЗ). 

        

 Селищний голова                                        Василь СОВГУТЬ 

 

 


