
  
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

    

24 травня 2022 року  с.Боратин            № 80/1.2         

 

 

Про внесення змін до показників   

бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік  
 

Відповідно до закону України «Про правовий режим воєнного стану», 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», 

наказу Волинської обласної військової адміністрації від 23 травня 2022 року № 

192 «Про внесення змін до показників обласного бюджету та розподіл обсягу 

субвенції з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги в розмірі по 

100 тис.грн сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в 

антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил на сході України та 

відбитті військової агресії Російської Федерації проти України, пункту 13 

рішення Боратинської сільської ради від 24 грудня 2021 року № 11/8 «Про 

бюджет сільської територіальної громади на 2022 рік»: 

 

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету сільської територіальної 

громади за кодом доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в 

сумі 100 000 гривень. 

2. Збільшити бюджетні призначення загального фонду бюджету сільської 

територіальної громади за видатками споживання головному розпорядникові 

коштів бюджету територіальної громади – Боратинській сільській раді за КПКВК 

МБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» для надання матеріальної допомоги в розмірі 100 тис. гривень 

сім’ї загиблого військовослужбовця, який брав участь в антитерористичній 

операції, операції Об’єднаних сил на сході України та відбитті військової агресії 

Російської Федерації проти України (для сім’ї Сахардали Сергія 

Олександровича). 

3. Відділу фінансів (Ганна РАДЧУК) унести відповідні зміни до 

показників бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Сільський голова        Сергій ЯРУЧИК 

                                           

Ганна Радчук 



 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

 

Начальник відділу фінансів     Ганна РАДЧУК 

 

«____»____________2022 р. 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер   Олена САВЧУК 

 

«____»____________2022 р. 

 

 

Начальник відділу 

організаційно-правового 

забезпечення       Богдана МАКАРЧУК 

 

«____»____________2022 р. 

 

 

 

ОЗНАЙОМЛЕНІ:  

 

Начальник відділу фінансів     Ганна РАДЧУК 

 

«____»____________2022 р. 

 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер   Олена САВЧУК 

 

«____»____________2022 р. 
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