
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від « 12 »  квітня  2018 року                                                                   №  17
с.Миколаївка                                                           
Про внесення змін до рішення
Миколаївської сільської ради
від 22.12.2017 року 
« Про сільський бюджет  на 2018 рік»

     Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести до рішення  сімнадцятої  сесії восьмого скликання від  
22.12.2017 року « Про сільський бюджет на 2018 рік» з урахуванням змін, 
унесених рішенням  дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання від 08.02.2018 
року, двадцятої сесії восьмого скликання від 23.03.2018 року наступні зміни :
          1.1 Викласти пункти 1,2,4,5,7  та додатки 1,2,3,4,5,6  у новій редакції:
          « 1. Визначити на 2018 рік:

-   доходи сільського бюджету у сумі  31 102,7 тис.  грн.,  в  тому числі
доходи  загального  фонду  сільського  бюджету 30 138,0  тис.  грн.,  доходи
спеціального фонду сільського бюджету  964,7  тис.  грн.  згідно  з  додатком
№ 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 36 393,4 тис. грн., в тому числі
видатки  загального  фонду  сільського бюджету 32 280,8  тис.  грн.,  видатки
спеціального фонду сільського бюджету 4 112,6 тис. гривень;

-профіцит загального  фонду  сільського бюджету  у  сумі  2 142,7  тис.
грн.,  згідно  з  додатком  №  2  до  цього  рішення:  який  склався  за  рахунок
направлення  коштів  вільного  залишку  в  сумі  5 170,7  тис.грн.,  коштів,  що
передаються  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
(спеціального фонду) в сумі 3 028,0 тис.грн.

- дефіцит спеціального фонду  сільського бюджету у сумі 3 148,0 тис.
грн.  згідно  з  додатком  №  2  до  цього  рішення:  який  склався  за  рахунок
направлення коштів  залишку в сумі 120,0 тис.грн.,  коштів, що передаються
із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  в
сумі 3 028,0 тис.грн.

2. Затвердити  бюджетні призначення головному розпоряднику коштів
сільського  бюджету  на  2018 рік,  у  розрізі  відповідального  виконавця  за
бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду  32 280,8  тис.
грн. та спеціальному фонду 4 112,6 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього
рішення.



4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти  згідно з додатком
№ 4 до цього рішення.

       5.  Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів,  фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до
цього рішення.

        7. Затвердити  в  складі  видатків  сільського  бюджету  кошти  на
реалізацію місцевих (регіональних) програм в сумі  4 540,4 тис.грн. згідно
з додатком № 6 до цього рішення.»

   

Сільський голова                                          Самотой С.В.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107

