
                                                           
 

Миколаївська сільська рада 

 Сумського району Сумської області 

Миколаївська територіальна громада 
 

П’ЯТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ 

 СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Рішення  
 

від «16» листопада 2020 року                         № 03 
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 61 021 579 гривень 33 коп., в тому числі доходи загального 

фонду бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади -        

57 713 405 гривень 33 коп. та доходи спеціального фонду бюджету 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади –                                 

3 308 174 гривні 00 коп. згідно з додатком  1 до цього рішення; 

-  видатки бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної 

громади у сумі 66 632 129 гривень 02 коп., в тому числі видатки загального 

фонду бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади -                    

58 448 325 гривень 26 коп. та видатки спеціального фонду бюджету                   

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади –                 

8 183 803 гривні 76 коп.; 

- дефіцит за загальним фондом бюджету Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади у сумі 734 919 гривень 93 коп. згідно з   

додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади у сумі 4 875 629 гривень 76 коп. згідно з 

додатком 2 до цього рішення; 



- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади у розмірі 100 000 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 67 020 гривень 00 коп., що становить                

0,1 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 на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів 

виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури за об’єктами  згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 

 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних 

програм у сумі 21 625 402 гривні 76 коп. згідно з додатком 6 до цього 

рішення. 

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

7. Оприлюднення на офіційному сайті Миколаївської сільської ради 

цього рішення у десятиденний строк з дня його прийняття залишаю за собою. 

 

      8. 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 

 


