
 

 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  26.02.2021 року №                                               VІ   сесія восьмого скликання 

смт.Воскресенське                                             

 

Про затвердження звіту про  

виконання  бюджету  

Михайло-Ларинської сільської 

ради за 2020 рік. 

 

          Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні ”, пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу 

України, заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера  про 

виконання бюджету Михайло-Ларинської сільської ради за 2020 рік, селищна 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

        1. Взяти до відома інформацію про хід виконання сільського бюджету   

Михайло-Ларинської сільської ради за  2020 рік. 

         

        2. Затвердити звіт про виконання бюджету Михайло-Ларинської сільської 

ради за    2020 рік по доходній частині в сумі  3 489 937,00 гривень (додаток 

№1),     в тому числі: 

                - по загальному фонду      -  3 384 438,00 гривень,      

                - по спеціальному фонду  -     105 499,00 гривень.                 

                 

        3. Затвердити звіт про виконання бюджету Михайло-Ларинської сільської 

ради за  2020 рік по видатковій частині  бюджету в сумі 3 904 379,00 гривень, 

(дод. 2,3), в тому числі: 

                 - по загальному фонду     -  3 769 927,00 гривень, 

                 - по спеціальному фонду  -    134 452,00 гривень.   

 

        4. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-

економічного розвитку, інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального 

господарства. 

                                                                                                                      

 

Селищний голова                                                  Олександр ШАПОВАЛОВ 

 



 

 
 

Аркуш погодження 

до проєкту рішення сесії селищної ради 

 

Про затвердження звіту про виконання  бюджету Михайло-Ларинської 

сільської ради за 2020 рік 

 

І’мя та прізвище   

 

Посада  Підпис, дата 

Юрій ЯСЬКІВ  Заступник селищного 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради  

 

Тетяна БІЛОЗОР Секретар селищної ради  

Олена САКУН Начальник юридичного 

відділу 

 

Юрій ПІЛЬО Голова постійної комісії 

селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, 

планування, соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій, 

інфраструктури та 

житлово-комунального 

господарства 

 

Ірина ЯРЦЕВА Головний бухгалтер  

 

 

 

Розсилка:  МРФ ДП «НАІС», до справи 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О В І Р Е Н І С Т Ь 

 

с. Полігон Вітовського району Миколаївської області 

дві тисячі  двадцять першого року, лютого місяця одинадцятого числа  

 

Я, гр.. ЧЕРНЕНКО ЄВГЕНІЯ ВІКТОРІВНА, ідентифікаційний номер за 

даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3061809005,  

що мешкаю в с. Полігон Вітовського району Миколаївської області, вул.. 3-я 

Поперечна, 12, кв. 12 (паспорт ЕО 920541 виданий Жовтневим РВ УМВС 

України  в Миколаївській області   20 квітня 2001 року), згідно з попереднім 

усним договором цією довіреністю уповноважую гр. ЧЕРНЕНКА ВІКТОРА 

ІВАНОВИЧА (паспорт ЕО 791058 виданий Жовтневим РВ УМВС України  в 

Миколаївській області  06 грудня 1999 року) що мешкає в с. Полігон 

Жовтненвого (Вітовського) району Миколаївської області вул.. Поштова буд.. 

5, кв. 3, здійснити поділ  придбаної мною земельної ділянки кадастровий № 

4823384100:01:037:0020 за адресою с. Полігон Вітовського району 

Миколаївської вул.. Мирна, 2-Г,  з подальшою реєстрацією отриманих у 

результаті поділу ділянок у відповідних реєстраційних установах. Також після 

реєстрації отриманих у результаті поділу ділянок, бути моїм представником у 

всіх установах, підприємствах різних форм власності та підпорядкування у 

Миколаївській області, з питань проведення робіт з підключення 

електропостачання до нових ділянок. 

              Для чого надаю  надаю  йому право:  подавати від мого імені відповідні 

заяви, документи та копії документів, отримувати необхідні довідки, 

документи, розписуватись за мене, вести від мого імені справи та виконувати 

всі інші дії, пов’язані з виконанням даної довіреності в межах та обсязі 

передбаченим чинним законодавством України. 

 

                Довіреність видана терміном на один рік і дійсна до одинадцятого 

лютого дві тисячі двадцять другого року 

 

ПІДПИС_________________________________________________________ 

 

                Селище Полігон  Вітовського району Миколаївської області Україна 

одинадцяте лютого дві тисячі двадцять першого року. 



                Ця довіреність посвідчена мною, Баклицькою Т.В., старостою селища 

Полігон та селища Водник Шевченківської сільської ради Вітовського району 

Миколаївської області. 

                Довіреність підписана Черненко Євгенією Вікторівною в моїй  

присутності. 

                 Особу Її встановлено, дієздатність перевірено. 

                 Зареєстровано в реєстрі № 

                 

 

 

Староста селища Полігон 

 та селища Водник                                               Т.В. БАКЛИЦЬКА   
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