
 

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
________сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я №___ 
 

 « ______ » червня  2021 року                                 с. Мамалига 
 
Про внесення змін до рішення ІІ сесії УІІІ 
скликання Мамалигівської сільської ради  
«Про сільський бюджет територіальної  
громади на 2021 рік » від 23.12.2020 року  
 

                                                      24506000000 
                                                     код бюджету 

Керуючись пунктом 23 статті 26 та статтею 61 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  взявши до уваги рекомендації постійної комісії 

сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного 

розвитку житлово-комунального господарства та комунальної власності, сільська 

рада 

                                             ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до додатку №1 рішення сесії сільської ради територіальної 

громади № 09 «Про сільський бюджет територіальної  громади на 2021 рік » від 

23.12.2020 року згідно додатку № 1 до цього рішення. 

2.  Внести зміни до додатку №2 рішення сесії сільської ради територіальної 

громади № 09 «Про сільський бюджет територіальної  громади на 2021 рік » від 

23.12.2020 року згідно додатку № 2 до цього рішення. 

3. Внести зміни до додатку №3 рішення сесії сільської ради територіальної 

громади № 09 «Про сільський бюджет територіальної  громади на 2021 рік » від 

23.12.2020 року згідно додатку № 3 до цього рішення. 



4. Внести зміни до додатку №4 рішення сесії сільської ради територіальної 

громади № 09 «Про сільський бюджет територіальної  громади на 2021 рік » від 

23.12.2020 року згідно додатку № 4 до цього рішення. 

5. Внести зміни до додатку №5 рішення сесії сільської ради територіальної 

громади № 09 «Про сільський бюджет територіальної  громади на 2021 рік » від 

23.12.2020 року згідно додатку № 5 до цього рішення. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку 

житлово-комунального господарства та комунальної власності. 

 

 

      Сільський голова        Аркадій ШОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Пояснююча записка 
до рішення сесії сільської ради від___.06.2021 року 

Про внесення змін до рішення ІІ сесії УІІІ скликання Мамалигівської сільської ради  
«Про сільський бюджет територіальної  громади на 2021 рік» від 23.12.2020 року 

1. Збільшити  доходи сільського бюджету: 
- за рахунок надходження субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки між 
бюджетами сіл, селищ, міст Чернівецької області у сумі  46 942 грн.; 
- за рахунок субвенції на підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 
проведення супервізії у сумі 96 100 грн.; 
-  за рахунок субвенції на закупівлю засобів навчання та обладнання, у тому числі 
комп'ютерного обладнання та сучасних меблів, для навчальних кабінетів початкової 
школи у сумі 318 800 грн.; 

2.  За рахунок збільшення доходів збільшити видатки : 
- на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи) в рамках програми «Оздоровлення та 
відпочинок дітей Мамалигівської ТГ на 2021 рік» у сумі 46 942 грн.; 
- на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам  у сумі 318 800 грн.; 
-  на їнші програми та заходи у сфері освіти на підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників та проведення супервізіїу сумі 96 100грн.; 

3. Збільшити видатки загального фонду сільського бюджету за рахунок вільного 
залишку коштів загального фонду на початок року (додаток 3): 

- на первинну медичну допомогу населенню, що надається амбулаторно-
поліклінічними закладами (відділеннями) у рамках «Програми фінансової підтримки 
Комунальних некомерційних підприємств – амбулаторій загальної практики сімейної 
медицини Мамалигівської сільської ради на 2021-2022 роки» на субсидії та поточні 
трансферти  підприємствам (установам, організаціям) на компенсацію пільгових 
медикаментів  у сумі 70 000 грн., на капітальний ремонт  КНП "АЗПСМ СЕЛА 
БАЛКІВЦІ" у сумі 75 000 грн. та на преміювання 8 лікарів АЗПСМ Мамалигівської 
ТГ до «Дня медичного працівника» у сумі 12 000 грн.;  
- на організацію благоустрою населених пунктів на оплату праці із нарахуванням у 
сумі 52 000 грн.; 
- виділити  субвенцію  державному бюджету на виконання «Програми підвищення 
ефективності діяльності підрозділів Чернівецького прикордонного загону на 2021-
2022 роки»  у сумі 30 000 грн.; 
- на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти "Нова українська школа" у сумі 32 000 грн.; 

4 .  Затвердити рішення виконавчого комітету №39 від 07.05.2021р.; 
      Затвердити рішення виконавчого комітету №50 від 12.05.2021р.; 
 



 
 

 

                                                             
 


