
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ П’ТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 23.05.2019                                                                    № 15
с. Миколаївка                                                       
Про внесення змін до рішення № 14 від 21.12.2018 року
«Про бюджет Миколаївської сільської об’єднаної
 територіальної громади на 2019 рік»

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

1. Внести до рішення  тридцять першої  сесії сьомого скликання від
21.12.2018  року  «Про  бюджет  Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік» наступні зміни:         
       1.1. Викласти пункт 1 в наступній редакції:

1. Визначити на 2019 рік:
-  доходи бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної

громади  у  сумі  40 517 447,00  гривень,  в  тому  числі  доходи  загального
фонду бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади
- 39 063  494,00  гривні та   доходи  спеціального  фонду  бюджету
Миколаївської  сільської  об’єднаної  територіальної  громади  -
1 453 953 гривні згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної
громади у сумі 44 925 220 гривень 83 коп., в тому числі видатки загального
фонду бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади
-  39 386 823  гривні  00  коп.,  видатки  спеціального  фонду бюджету
Миколаївської  сільської  об’єднаної  територіальної  громади  -   5 538 397
гривень 83 коп.;

-  профіцит  за  загальним  фондом  бюджету  Миколаївської  сільської
об’єднаної територіальної  громади у сумі 1 742 529 гривень 83 коп.,  що
склався за рахунок:

-  спрямування  вільного  залишку  коштів  бюджету  Миколаївської
сільської  об’єднаної  територіальної  громади  на  збільшення  бюджетних
призначень  у сумі 1 656 165 гривень 00 коп.;

-  передача  коштів  із  загального  фонду  бюджету  Миколаївської
сільської  об’єднаної  територіальної  громади  до  бюджету  розвитку
(спеціального фонду) у сумі 3 191 294 гривні 83 коп. згідно з додатком 2 до



цього рішення, у тому числі: за рахунок  вільного залишку коштів бюджету
Миколаївської  сільської  об’єднаної  територіальної  громади  –  2 391  109
гривень 00 коп.; перерозподілу коштів загального фонду – 104 535 гривень
00  коп.;  залишку  коштів  освітньої  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим бюджетам –  384 359 гривень    83  коп.;  субвенції  з  обласного
бюджету  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих  територій  за  рахунок  залишку  коштів  відповідної  субвенції  з
державного  бюджету,  що  утворився  на  кінець  бюджетного  року  –
60 000  гривень  00  коп.;  субвенції  з  обласного  бюджету  на  здійснення
заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 169 000 гривень 00
коп. та субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова  українська  школа»  -  82 291
гривна 00 коп.;

-  дефіцит за  спеціальним фондом бюджету Миколаївської  сільської
об’єднаної  територіальної  громади  у  сумі  4 084  444  гривень  83  коп.,
джерелом покриття якого визначити: 

-  спрямування  залишку  коштів  спеціального  фонду  бюджету
Миколаївської  сільської  об’єднаної  територіальної  громади  (екологічний
податок)  у сумі 890 000 гривень;

-  спрямування  залишку  коштів  спеціального  фонду  бюджету
Миколаївської  сільської  об’єднаної  територіальної  громади  (бюджет
розвитку)  у сумі 3 150 гривень;

-  надходження  коштів  із  загального  фонду  бюджету  Миколаївської
сільської  об’єднаної  територіальної  громади  до  бюджету  розвитку
(спеціального фонду) у сумі 3 191 294 гривні 83 коп. згідно з додатком 2 до
цього рішення, у тому числі: за рахунок  вільного залишку коштів бюджету
Миколаївської  сільської  об’єднаної  територіальної  громади  –  2 391  109
гривень 00 коп.; перерозподілу коштів загального фонду – 104 535 гривень
00  коп.;  залишку  коштів  освітньої  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим бюджетам –  384 359 гривень    83  коп.;  субвенції  з  обласного
бюджету  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих  територій  за  рахунок  залишку  коштів  відповідної  субвенції  з
державного  бюджету,  що  утворився  на  кінець  бюджетного  року  –
60 000  гривень  00  коп.;  субвенції  з  обласного  бюджету  на  здійснення
заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 169 000 гривень 00
коп. та субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова  українська  школа»  -  82 291
гривна 00 коп.;

-  оборотний  залишок бюджетних  коштів бюджету  Миколаївської
сільської об’єднаної територіальної громади у розмірі 85 000,00 гривень,
що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету,
визначених цим пунктом; 



-  резервний  фонд бюджету  Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної  громади  у  розмірі  50 000,00  гривень,  що  становить  0,13
відсотків  видатків  загального  фонду  бюджету  Миколаївської  сільської
об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2.  Затвердити  бюджетні  призначення головним  розпорядникам
коштів  бюджету  Миколаївської  сільської  об’єднаної  територіальної
громади на 2019 рік у розрізі  відповідальних виконавців за  бюджетними
програмами згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Затвердити  розподіл  витрат  бюджету  Миколаївської  сільської
об’єднаної  територіальної  громади на  реалізацію  місцевих/регіональних
програм у  сумі  10 187 624  гривні  83  коп.  згідно  з  додатком 6  до  цього
рішення.

4. Додатки 2, 3, 6 до цього рішення викласти у новій редакції. 

5.  Секретарю  сільської  ради  Непийводі  В.В.  забезпечити
оприлюднення цього рішення у десятиденний строк з дня його прийняття
на офіційному сайті Миколаївської сільської ради.

6.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  місцевого  самоврядування,  соціально-економічного
розвитку  громади,  планування  бюджету,  фінансів,  підприємництва  та
торгівлі.

   

Секретар ради В.В.Непийвода 


