
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

двадцять сьома сесія 

РІШЕННЯ 

07 червня 2017 року № 27-2 

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: 

ЗАПОРОЖЕЦЬ Любові Михайлівні в сумі 1000 (одна тисяча) гривень на 
ліквідацію збитків від пожежі; 

БОНДАРЮ Юрію Олександровичу в сумі 1000 (одна тисяча) гривень як 
інваліду з дитинства III групи; 

СІРЕНКУ Костянтину Васильовичу в сумі 1000 (одна тисяча) гривень на 
лікування; 

СІРЕНКО Наталії Олексіївні в сумі 1000 (одна тисяча) гривень на 
лікування сина Сіренка К.В.; 

ОХРІМЕНКУ Володимиру Олексійовичу в сумі 1000 (одна тисяча) 
гривень на як інваліду III групи; 

КРИВЕНКУ Геннадію Андрійовичу в сумі 1000 (одна тисяча) гривень на 
лікування; 

РИСКАЛЬ Олені Іванівні в,сумі 1000 (одна тисяча) гривень в зв'язку зі 
складними соціально-побутовими умовати; 

ОХРІМЕНКО Наталії Ьошсівні в сумі 1000 Годна тисяча) гривень на 
лікування. 

2. Контроль за в 
бюджету 

Сільський голова 



УТ г . 

УКРАЇНА 

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

27 позачергова сесія 7 скликання 

Рішення 
Від 07.06.2017року №27-1 
Від 27.04.2017року №22-3 
Від 02.03.2017року №22-1 
Від 21.02.2017року №21-1 
Про внесення змін до рішення сесії 
сільської ради 
Про сільський бюджет 
на 2017рік 

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 5305697,00 грн., в 
тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 4837205 грн. 
видатки спеціального фонду сільського бюджету 468492 грн. згідно з 
додатком 3, 3.1 до цього рішення. 

2 . Установити дефіцит сільського бюджету в сумі 391605 грн. в т.ч. дефіцит 
загального фонду в сумі 330605 грн., крім того до Бюджету розвитку 
спрямувати 26000 грн. вільного залишку коштів та дефіцит спеціального фонду 
бюджету в сумі 61000 грн. джерелом покриття якого визначити 
надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 
26000 грн. та вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду в 

сумі 35000 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення 
3. Внести зміни в перелік державних та регіональних програм, які фінансуються 

за рахунок бюджету згідно з додатком 5 до цього рішення 
4. Додатки 2, 3, 5, є невід'ємними до рішення. 
5. ісію з питань 

ВИРІШИЛА. 

Т.І.Горбенко 



27 сесія від 07.06.2017 року 
додаток до рішення сесії сільської ради № 27-1 

Пояснююча записка 
Винесений на розгляд сесії сільської ради проект рішення про 

внесення змін до сільського бюджету, розроблений в зв'язку з необхідністю 
розподілу залишку коштів, який склався станом на 1.01.2017 року 

1.1 Збільшити фінансування видатків загального фонду на суму 41492 
грн. за рахунок залишків коштів, а саме: 

КТКВК : 1010 - Дошкільна освіта + 41492 гри. 
КЕКВ : 2274 = + 41492 грн. 

1.2 Зробити перерозподіл коштів 
Зменшити: 
КТКВК: 7310 - Проведення заходів із землеустрою -25528 грн. 
КЕКВ: 2240 = - 25528,00 грн. за рахунок економії коштів 

Збільшити: 
КТКВК: 0170- Органи місцевого самоврядування + 5200грн. 
КЕКВ: 2800= +5200 грн. на оплату судового збору 
КТКВК: 1010 - Дошкільна освіта + 12328 грн. 
КЕКВ: 2274 = + 12328 грн. оплата за природний газ за 2016 рік (судове рішення) 
КТКВК: 3400 - Інші видатки на соціальний захист населення + 8000 грн. 
КЕКВ :2730 = + 8000 грн. на виплату о, 

ст, Чео^ 

Сільський голо 

вих соціальних допомог населенню 

.І.Горбенко 


