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Рішення  
 

від «23» вересня 2021 року                       № ПРОЄКТ 
с. Миколаївка  
Про внесення змін до рішення третьої сесії від 23.12.2020 року № 39 

«Про бюджет Миколаївської сільської  територіальної громади 

 на 2021рік» 

 

   (18512000000) 

      (код бюджету) 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Внести до рішення  третьої сесії восьмого скликання від  23.12.2020 

року «Про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на                 

2021 рік» наступні зміни:   

1.1. Викласти пункт 1 в наступній редакції: 

1. Визначити на 2021 рік: 

-  доходи бюджету Миколаївської сільської територіальної громади у 

сумі 74 805 246 гривень, в тому числі доходи загального фонду  бюджету – 

72 112 128 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 2 693 118 гри- 

вень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

-  видатки бюджету Миколаївської сільської  територіальної громади у 

сумі 83 851 571 гривня 94 копійки , в тому числі видатки загального фонду 

бюджету Миколаївської сільської територіальної громади -                                  

73 873 483 гривні 52 копійки та видатки спеціального фонду бюджету                   

Миколаївської сільської  територіальної громади 9 978 088 гривень                           

42 копійки; 

- дефіцит за загальним фондом бюджету Миколаївської сільської  

територіальної громади згідно з   додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миколаївської сільської  

територіальної громади згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Миколаївської 

сільської  територіальної громади у розмірі 150 000 гривень, що становить 

0,2 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом. 



1.2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам 

коштів бюджету Миколаївської сільської територіальної громади на 2021 рік 

у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з 

додатком 3 до цього рішення у новій редакції. 

1.3. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний 

ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 

об’єктами  згідно з додатком 5 до цього рішення у новій редакції. 

1.5. Затвердити розподіл витрат бюджету Миколаївської сільської  

територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 

2021 році згідно з додатком 6 до цього рішення у новій редакції. 

 

2. Додатки  2, 3, 5, 6 до цього рішення в новій редакції є його 

невід’ємною частиною.  

 

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

цього рішення на офіційному сайті Миколаївської сільської ради у термін 

згідно чинного законодавства України. 

 

        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань місцевого самоврядування, соціально-економічного 

розвитку громади, планування місцевого бюджету, фінансів, підприємництва 

та торгівлі, реалізації державної регуляторної політики. 

  

  

 

 

Сільський голова                             Сергій САМОТОЙ  
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