
                                                           
 

Миколаївська сільська рада 

 Сумського району Сумської області 

Миколаївська територіальна громада 
 

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ 

 СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Рішення  
 

від «15» жовтня 2020 року                       № ПРОЕКТ 
с. Миколаївка  
Про внесення змін до рішення від 23.12.2019 року № 14 

«Про бюджет Миколаївської сільської об’єднаної 

 територіальної громади на 2020 рік» 

 

   (18512000000) 

      (код бюджету) 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Внести до рішення  сорок четвертої сесії сьомого скликання від  

23.12.2019 року «Про бюджет Миколаївської сільської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» наступні зміни:   

-  доходи бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної 

громади у сумі 60 116 133,33 гривень, в тому числі доходи загального фонду 

бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади -        

56 807 959,33 гривні та доходи спеціального фонду бюджету Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади – 3 308 174,00 гривні згідно з 

додатком  1 до цього рішення; 

-  видатки бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної 

громади у сумі 65 726 683,02 гривень, в тому числі видатки загального фонду 

бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади -                    

57 529 134,35 гривень та видатки спеціального фонду бюджету                   

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади –                 

8 197 548,67 гривень; 

- дефіцит за загальним фондом бюджету Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади у сумі 721 175,02 гривні згідно з   

додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади у сумі 4 889 374,67 гривень згідно з 

додатком 2 до цього рішення; 



- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади у розмірі 100 000,00 гривень, що 

становить 0,2 відсотка видатків загального фонду бюджету Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом;  

- резервний фонд бюджету Миколаївської сільської об’єднаної 

територіальної громади у розмірі 17 020,00 гривень, що становить                

0,03 відсотка 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 

2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами 

згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком     

4 до цього рішення. 

4. Затвердити розподіл витрат бюджету Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних 

програм у сумі 21 066 199,76 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення. 

5. Додатки 1,2,3,4,6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

6. Секретарю сільської ради Непийводі В.В. забезпечити оприлюднення 

цього рішення у десятиденний строк з дня його прийняття на офіційному 

сайті Миколаївської сільської ради. 

      7. 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                  Сергій САМОТОЙ 

 


