
УКРАЇНА 

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

22 позачергова сесія 7 скликання 

Рішення 
Від 02.03.2017року №22-1 
Від 21.02.2017року №21-1 
Про внесення змін до рішення сесії 
сільської ради 
Про сільський бюджет 
на 2017 рік 

Відповідно до пунктів 22, 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік», 
статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів та соціального забезпечення сесія сільської ради 

1. Визначити на 2017 рік видатки сільського бюджету в сумі 5203205,00 грн., в 
тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 4764713,00 грн. 
видатки спеціального фонду сільського бюджету 438492,00 грн. згідно з 
додатком 3, 3.1 до цього рішення. 

2. Внести зміни в перелік державних та регіональних програм, які фінансуються 
за рахунок бюджету згідно з додатком 5 до цього рішення 

3. Додатки 3, 3.1, 5, є невід'ємними до рішення. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, фінансів та сої: 

ВИРІШИЛА. 

Сільський голова 



22 позачергова сесія від 02.03.2017 року 
додаток до рішення сесії сільської ради № 22-1 

Пояснююча записка 
Винесений на розгляд сесії сільської ради проект рішення про 

внесення змін до сільського бюджету, розроблений в зв'язку з необхідністю 
перерозподілу коштів на оплату транспортування природного газу 
магістральними трубопроводами. 

1.3 Зробити перерозподіл коштів 

КТКВК: 1010 - Дошкільна освіта + 8038 грн. 
КЕКВ: 2274 = + 5000 грн. на оплату газопостачання (розподіл та транспортування) 

КТКВК; 7310 - Проведення заходів із землеустрою - 5000 грн. 
КЕКВ: 2240 = -5000,00 грн. за рахунок економії коштів 

КТКВК: 0170 - Орган місцевого самоврядування - 3038 грн. 
КЕКВ: 2274 = - 3038,00 грн. за рахунок економії коштів 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

двадцять друга позачергова сесія 

РІШЕННЯ 

02 березня 2017 року № 22-2 

Про надання одноразової 
грошової допомоги 

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішенням сесії сільської ради від 23.12.2016 року № 19-6 «Про 
затвердження Програми соціального захисту населення сільської ради на 2017 
рік», розглянувши заяви громадян про надання одноразової грошової допомоги, 
сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати одноразову грошову допомогу: 

ТКАЧОВУ Володимиру Вікторовичу в сумі 700 (сімсот) гривень, як 
учаснику бойових дій; 

ЛЕСЕЧКО Любові Григорівні в сумі 1000 (одна тисяча) гривень на 
лікування; 

ЛЕСЕЧКУ Василю Миколайовичу в сумі 500 (п'ятсот) гривень на 
лікування; 

СКЛЯРЕНКО Риммі Олександрівні в сумі 700 (сімсот) гривень на 
лікування сина Скляренка Сергія Григоровича, 1987 р.н., інваліда І групи; 

СОРОКІНІЙ Юлії Григорівні в сумі 700 (сімсот) гривень на дякування 
матері Нестеренко Марії Василівни, 1947 р.н.; 

МАНЬКУ Станіславу Миколайовичу в сумі 1000 (тисяча) гривень в 
зв'язку з соціально-побутовими умовами; 

ПИСЬМАКУ Миколі Івановичу в сумі 1000 (тисяча) гривень на 
лікування; 
ТАЛАПКО Тетяні Василівні в сумі 1000 (тисяча) гривень на лікування; 
ТАЛАПКО Станіславу Юрійовичу в сумі 1000 (тисяча) гривень в зв'язку 

зі складними соціально-побутовими умовами. 
2. Контроль за виконані ' ггійну комісії з питань 

бюджету 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

двадцять друга позачергова сесія 

РІШЕННЯ 

02 березня 2017 року № 22-3 

Про розгляд депутатського 
звернення Шальонного В.Д. 

Розглянувши депутатське зверення депутата Вергунівської сільського 
ради Шальонного Володимира Дмитровича стосовно меж та вимірів 
господарських дворів, керуючись статтями 21,22 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад» та пунктом 13 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Депутатський звернення депутата сільської ради Шальонного 
Володимира Дмитровича стосовно меж вимірів господарських дворів 
підтримати. 

2. Направити депутатське звернення Шальонного В.Д. до СТОВ «Колос» 
для надання відг™'тт1' 

Сільський голова Т.І. Горбенко 


