
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 295

30.12.2021                                                                                      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 28 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1. Внести  до  рішення   третьої  сесії  восьмого  скликання  Миколаївської
сільської ради від  23.12.2020 року «Про бюджет Миколаївської сільської
територіальної громади на  2021 рік» наступні зміни: 
1.1. Викласти абзаці 1 та 2 пункту 1 в наступній редакції:
1. Визначити на 2021 рік:
-  доходи бюджету Миколаївської сільської територіальної громади у сумі
76 650  937  гривень,  в  тому числі  доходи загального  фонду   бюджету  –
73 957 819  гривень та  доходи  спеціального  фонду  бюджету  –  2 693 118
гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

-   видатки бюджету  Миколаївської  сільської   територіальної  громади у
сумі  86  295  888  гривень  43  копійки  ,  в  тому  числі  видатки  загального
фонду  бюджету  Миколаївської  сільської  територіальної  громади  -
75 497 367 гривень 43 копійки та видатки спеціального фонду бюджету
Миколаївської сільської  територіальної громади - 10 798 521 гривня.  
                      
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 міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 
до цього рішення у новій редакції.
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1.4.  Затвердити  розподіл  витрат  бюджету  Миколаївської  сільської
територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у
2021 році у сумі 27 417 565 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення у
новій редакції.

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

2. Секретарю виконавчого комітету Бідненко С.М. забезпечити оприлюднення
цього рішення на офіційному сайті Миколаївської сільської ради у термін
згідно чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

  

     Секретар ради                                                             Вікторія НЕПИЙВОДА 

Оприлюднено 30.12.2021 року
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