
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  18.11.2019                                                                            № проект
с. Миколаївка
Про внесення змін до рішення
Кровненської сільської ради 
від 24.12.2018р. «Про сільський 
бюджет на 2019 рік »

Керуючись Бюджетним кодексом України,  статтею 8³  Закону України «
Про добровільне  об'єднання територіальних громад »,підпунктом 1 пункту а
статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  сільська
рада вирішила:

1. Унести до рішення тридцять п’ятої  сесії  Кровненської сільської ради
сьомого скликання від 24.12.2018р. « Про сільський бюджет  на 2019рік » з
урахуванням  змін  унесених  рішенням   тридцять  шостої  сесії  сьомого
скликання Кровненської сільської ради від 20.03.2019р., рішенням тридцять
сьомої сесії сьомого скликання Кровненської сільської ради від 08.05.2019р .,
рішенням № 04 тридцять восьмої  сесії   сьомого скликання Миколаївської
сільської  ради  від  08.08.2019р.,  рішенням   № 32  сорокової  сесії   сьомого
скликання  Миколаївської  сільської  ради  від  12.09.2019р.,  рішенням  №  05
сорок першої ( позачергової) сесії сьомого скликання Миколаївської сільської
ради  від  09.10.2019  р.  наступні  зміни:
      1.1. Викласти пункт 1,2,4 та Додатки 1,2,3,4 у новій редакції :   
     «1. Визначити на 2019 рік:
доходи  сільського  бюджету  у  сумі  2613523  гривень,  у  тому  числі  доходи
загального  фонду  сільського  бюджету  -  2410323  гривень  та  доходи
спеціального фонду сільського бюджету - 203200 гривень згідно з додатком 1
до цього рішення;
видатки  сільського бюджету у сумі 3062819 гривень, у тому числі видатки
загального  фонду  сільського  бюджету  -  2859619  гривень  та  видатки
спеціального фонду сільського бюджету - 203200 гривень;
оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі  9805
гривень,  що  становить  0,5  відсотків  видатків  загального  фонду  сільського



бюджету, визначених цим пунктом;
дефіцит загального  фонду  сільського  бюджету  в  сумі  449296  гривень,  що
склався за рахунок:
 - спрямування вільного залишку коштів сільського бюджету на збільшення
бюджетних призначень в сумі 449296 гривень  згідно з додатком 5 до цього
рішення.
    2.  Затвердити  бюджетні  призначення головному  розпоряднику  коштів
сільського  бюджету  на  2019  рік  у  розрізі  відповідальних  виконавців  за
бюджетними програмами згідно з додатками 2 до цього рішення.
    4.Затвердити  розподіл  витрат  місцевого  бюджету  на  реалізацію
місцевих/регіональних програм у сумі  2419768   гривень згідно з додатком
3до цього рішення.
     15. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до
цього рішення.»

      5. Секретарю сільської ради  В.Непийводі  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.

Сільський голова        С,САМОТОЙ


