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                                   4 сесія   

                      Щасливцевської  сільської ради                                                               

 

                                  7 скликання 

                        

                        від  16 грудня  2015 року 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                с  Щасливцеве 



4 сесія  

              Щасливцевська сільська рада 6 скликання від 16.12.2015 

 
     № 

рішення  

Дата 

прийняття 

        Назва рішення  Строк 

    дії                

Внесе

ння 

змін 

Скасув. 

 

Відміна 

№ 50 16.12.2015 Про внесення змін до Програми 

соціально – економічного та 

культурного розвитку Щасливцевської 

сільської ради на 2015 рік» 

до 31 грудня 

2015 року 

  

№ 51 -/-  Про внесення змін до рішення  сесії 6 

скликання від 28 січня 2015 року № 

1118 « Про сільський бюджет на 2015 

рік. 

до 31 грудня 

2015 року 

  

№ 52 -/- Про   виділення  коштів  Комунальної   

установи  з  капітального  будівництва    

об’єктів    соціально-культурного  і   

комунального    призначення 

   

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                   І.В. Пуляєва 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4  СЕСІЯ  ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

  7 СКЛИКАННЯ 
  

                                                                       ПРОТОКОЛ  № 4 

16.12.2015  

с. Щасливцеве 
 

14.00 год. 

          

 Згідно розпорядження  сільського голови,   від 16.12.2015 року № 69 « Про 

скликання 4 позачергової сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання 

16. 12. 2015 року шляхом письмового опитування депутатів сільської ради» . 

 На розгляд сесії винесенні  питання: 

1. Бюджетні питання. 

 

В опитуванні взяли участь  депутати сільської ради : 

1.Бекіров Р.Д. 

2.Білозерцева Ю.Є 

3.Челебієва З.М 

4. Боскіна С.В. 

5. Пуляєва І.В.  

6. Неметула Е.М. 

7. Степанян Л.Ю 

8. Зевадінов М.Е. 

9.Дериглазов М.В. 

10 Кобець М.М. 

11. Остапчук Л.В. 

 

Та сільський голова  

Плохушко В.А. 

 

1. Ознайомившись з проектом рішення « Про внесення змін до Програми 

соціально – економічного та культурного розвитку Щасливцевської 

сільської ради на 2015 рік», сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до Програми соціально – економічного та 

культурного розвитку Щасливцевської сільської ради на 2015 р., а саме: 

п.7  будівництво вуличного освітлення в с. Щасливцеве вул.. Морська 

передбачивши додатково кошти в сумі 569383 грн; 

  



Підписи  «за»  затвердження проекту рішення поставили  11 депутатів та 

сільський голова  В.О. Плохушко.  
/Рішення № 50 додається 

 

2. Ознайомившись з проектом рішення « Про внесення змін до рішення  

сесії 6 скликання від 28 січня 2015 року № 1118 « Про сільський бюджет 

на 2015 рік.», сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести  зміни   до  рішення LХVІIІ  сесії VІ скликання від 28 січня 2015 року   

№ 1118    “ Про  сільський  бюджет  на 2015 рік “ , а  саме: 

1. Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету на суму 

769043 гривень, в тому числі: за ККД (…) «Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об’єктів нежитлової нерухомості» на суму  730000 гривень, за 

ККД (…) «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на суму 39043 гривень. 

2. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму 

569383   гривень, що утворився за рахунок збільшення доходів загального 

фонду, напрямом використання якого визначити передачу коштів із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)згідно з 

додатком 1 до цього рішення. 

3. Збільшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету на суму  

569383  гривень, за рахунок коштів, одержаних із загального фонду  до 

бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 1 до цього 

рішення. 

4. Збільшити видаткову частину сільського бюджету на суму 769043 

гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду, у 

тому числі: видатки загального фонду на суму 199660 гривень, та видатки 

бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 569383 гривень, згідно з 

додатком 2 до цього рішення. 

5. Доповнити перелік об’єктів до рішення LХVІIІ  сесії VІ скликання від 

28 січня 2015 року   № 1118  “ Про  сільський  бюджет  на 2015 рік “, видатки 

на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 

(спеціального фонду) сільського бюджету, згідно з додатком 3 до цього 

рішення. 

6. Доповнити додаток 5 до цього рішення LХVІIІ  сесії VІ скликання від 28 

січня 2015 року   № 1118  “ Про  сільський  бюджет  на 2015 рік “ переліком 

місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 

Щасливцевського сільського бюджету, згідно з додатком 4 до цього рішення.  

7. Головному   бухгалтеру сільської  ради  Слойковій Н. М. внести   

відповідні  зміни  до  бюджетних призначень  сільського   бюджету  на 2015 

рік. 

 



 Підписи  «за»  затвердження проекту рішення поставили  11 депутатів та 

сільський голова  В.О. Плохушко.  
/Рішення № 51 додається 

3. Ознайомившись з проектом рішення «Про   виділення  коштів  

Комунальної   установи  з  капітального  будівництва    об’єктів    

соціально-культурного  і   комунального    призначення» 

Сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Комунальну установу  з  капітального  будівництва    об’єктів    соціально  

-  культурного  і   комунального    призначення визначити «Замовником»  по  

нижче  указаним  об’єктам. 

 2.  Виділити  кошти   Комунальній    установі  з  капітального  будівництва  

об’єктів  соціально-культурного  і   комунального  призначення   на: 

 Будівництво вуличного освітлення вул. Морська села Щасливцеве   

Генічеського району  в сумі 569383 грн. 

Підписи  «за»  затвердження проекту рішення поставили  11 депутатів та 

сільський голова  В.О. Плохушко.  
/Рішення № 52 додається 

 

Питання порядку денного 4 сесії Щасливцевської сільської ради  7 скликання 

шляхом письмового опитування  депутатів розглянуто. 

 

4 сесія  Щасливцевської сільської ради 7 скликання оголошується закритою 

 

 

Сільський голова                                                      В.О. Плохушко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


