
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від                    № 

Про внесення пропозицій Миколаївській 
сільській раді щодо проекту бюджету 
об’єднаної територіальної громади
 на 2019 рік

Розглянувши  проект  бюджету  об’єднаної  територіальної  громади
Миколаївської  сільської  ради  на  2019 рік, який  сформовано на  підставі
норм чинного податкового законодавства, Бюджетного кодексу України (з
урахуванням проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України» (реєстр  9084 від 17.09.2018), проекту Закону України
«Про  Державний  бюджет  України  на  2019  рік» (реєстр  № 9000  від
15.09.2018) та інших нормативно-правових актів, керуючись підпунктом 1
пункту  «а»  статті  28  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», виконавчий комітет Миколаївської сільської ради ради 

ВИРІШИВ:

1. Схвалити та подати на розгляд та затвердження Миколаївською
сільською радою проект бюджету  об’єднаної  територіальної  громади на
2019 рік згідно з додатками 1 – 6, визначивши:

-  доходи міського бюджету у  сумі  47 601 834,00  гривень,  у  тому числі
доходи загального  фонду міського  бюджету –  45 930  106,00  гривень  та
доходи  спеціального  фонду  міського  бюджету  – 1 671  728,00  гривень
згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 47 601 834,00  гривень, у тому числі
видатки загального фонду міського бюджету – 42 527 136,00 гривень та
видатки спеціального фонду міського бюджету – 5 074 698 гривень згідно з
додатком 3 до цього рішення;

-  профіцит  за  загальним  фондом  міського  бюджету  у  сумі
3 402 970,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  дефіцит  за  спеціальним  фондом  міського  бюджету  у  сумі
3 402 970,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.



3. Прийняти до відома та подати на розгляд Миколаївській сільській
раді пояснювальну записку до рішення Миколаївській сільській раді «Про
бюджет  об’єднаної  територіальної  громади  на  2019  рік»  (додаток  7  до
цього рішення).

4. Фінансовому  управлінню  Миколаївської  сільської  ради
(Пашкурова  В.В.)  подати  відповідний  проект  рішення  на  розгляд
Миколаївської  сільської ради.

5. Організацію  виконання  даного  рішення  покласти  на  секретаря
виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської  ради  (Лещенко  А.М.)  та
фінансове управління Миколаївської сільської ради.  
   

Сільський голова                                        С.В.Самотой 


