
Додаток  1
до рішення Дмитрівської сільської ради

"Про внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 2018 року №161
"Про сільський бюджет на 2019 рік""

12 червня 2019 року №251

(в редакції рішення Дмитрівської сільської ради
23 липня 2019 №283)

Джерела фінансування сільського бюджету на 2019 рік 
( грн.)

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд
Спеціальний фонд

Всього
у тому числі бюджет

розвитку
1 2 3 4 5

200000 Внутрішнє фінансування 3,573,640.00 2,350,263.00 1,223,377.00 1,223,377.00 

206000
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для
управління ліквідністю

-  -  -  -  

206100 Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів -  -  -  -  
206200 Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів -  -  -  -  
208000 Фінансування  за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів 3,573,640.00 2,350,263.00 1,223,377.00 1,223,377.00 

у тому числі за рахунок зміни залишків коштів 3,573,640.00 3,573,640.00 -  -  
208100 На початок періоду 4,423,341.58 4,417,358.41 5,983.17 -  
208200 На кінець періоду 849,701.58 843,718.41 5,983.17 -  

208400
Кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального
фонду)

-  - 1,223,377.00 1,223,377.00 1,223,377.00 

у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету -  -  -  -  
Усього за типом кредитора 3,573,640.00 2,350,263.00 1,223,377.00 1,223,377.00 

600000 Фінансування за активними операціями 3,573,640.00 2,350,263.00 1,223,377.00 1,223,377.00 

601000
Зміни обсягів  депозитів і цінних паперів, що використовуються для
управління ліквідністю

-  -  -  -  

601100 Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів -  -  -  -  
601200 Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів -  -  -  -  
602000 Зміни обсягів готівкових коштів 3,573,640.00 2,350,263.00 1,223,377.00 1,223,377.00 

у тому числі за рахунок зміни залишків коштів 3,573,640.00 3,573,640.00 -  -  
602100 На початок періоду 4,423,341.58 4,417,358.41 5,983.17 -  
602200 На кінець періоду 849,701.58 843,718.41 5,983.17 -  

602400
Кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального
фонду)

-  - 1,223,377.00 1,223,377.00 1,223,377.00 

у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету -  -  -  -  
Усього за типом боргового зобов’язання 2,350,263.00 1,223,377.00 1,223,377.00 



Дмитрівський сільський голова                                                              Н. Стиркуль


