
 
УКРАЇНА 

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОМПАНІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ   

сімнадцята сесія селищної ради   

восьмого скликання 

 

від 08 листопада 2018 року                                                 №315 

 

смт Компаніївка  

 

Про внесення змін до рішення селищної ради 

від 22 грудня 2017 року №40 

«Про селищний  бюджет на 2018 рік» 

 

На підставі  статей 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 78 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 31 жовтня 2018 року 

№789-р «Про перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами», 

селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року №40 

«Про селищний бюджет на 2018 рік», з урахуванням змін внесених рішеннями 

селищної ради від 06 лютого 2018 року №125, 06 березня 2018 року №128, 

10.04.2018р. №149, 04 травня 2018 року №168, 19 червня 2018 року №184, 17 

липня 2018 року №223, 07 серпня 2018 року №246, 06 вересня 2018 року 

№266,04 жовтня 2018 року №285, а саме: 

- збільшити доходи селищного бюджету на загальну суму 

1457740,00грн. у тому числі доходи загального фонду – на 1443040,00грн., з 

них: 

- за рахунок власних і закріплених доходів 1443040,00грн.; 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету - 14700,00грн. 

- збільшити видатки селищного бюджету за рахунок збільшення 

доходів на загальну суму 1457740,00грн., у тому числі по загальному фонду – 

830140,00грн, з них за рахунок власних та закріплених доходів на суму 

815440,00грн., субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 



державного бюджету на суму 14700,00грн., кошти, що передаються із 

загального фонду до спеціального (бюджет розвитку)  –627600,00грн. 

2. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 

14700,00грн. 

5. Додаток 2 «Фінансування Компаніївського селищного бюджету на 

2018 рік» до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року №40 «Про 

селищний бюджет на 2018 рік» викласти в новій редакції (додається). 

6. Внести відповідні зміни до додатків 1, 3, 5, 6, 7 даного рішення 

селищної ради (додаються). 

7. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію селищної 

ради з питань планування, фінансів, бюджету, інвестиції та соціально-

економічного розвитку. 

 

 

 

Селищний голова                                                                             О.Маслюков 

 

 

 

Результати голосування: 

«За» - 19 

«Проти» - 0 

«Утримались» – 0 

Не брав участь у голосуванні - селищний голова Маслюков О.А. 

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата  Вибір  

1 Басиста Людмила Вікторівна ЗА 

2 Вороний Олександр Леонтійович ЗА 

3 Довгопола Тетяна Миколаївна ЗА 

4 Дончук Олеся Анатоліївна ЗА 

5 Доцюк Ігор Вікторович ЗА 

6 Коломієць Світлана Олександрівна ЗА 

7 Луговська Валентина Василівна ЗА 

8 Лушний Іван Іванович ЗА 

9 Матушенко Світлана Володимирівна ЗА 

10 Панасюк Юрій Іванович  ЗА 

11 Петрова Наталія Миколаївна ЗА 

12 Прищепа Павло Іванович ЗА 

13 Сервінський Олександр Володимирович ЗА 

14 Сивирин Світлана Василівна ЗА 

15 Сторчак Людмила Василівна ЗА 

16 Ткаченко Євгеній Юрійович ЗА 

17 Федоров Сергій Володимирович ЗА 



18 Фролова Анна Миколаївна ЗА 

19 Шмега Михайло Богданович ЗА 

 


