
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
Тридцята сесія

РІШЕННЯ 

«20»  листопада  2019 року                                                

 Про внесення змін до рішення сесії
 Нижньосироватської сільської ради від 21.12.2018 
 «Про бюджет Нижньосироватської сільської
 об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

          Відповідно до частини 8 статті  78 Бюджетного кодексу України,
керуючись п.23 статті  26  Закону України «Про місцеве  самоврядування  в
Україні»   та  у  зв’язку  з  виробничою  необхідністю  сільська  рада
ВИРІШИЛА:
   1.  Внести  до  рішення  двадцять  другої   сесії  сьомого  скликання  від
21.12.2018  року  «Про  бюджет  Нижньосироватської  сільської  об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік» ( з урахуванням змін, внесених двадцять
третьою сесію сьомого скликання від 15.02.2019, двадцять четвертою сесію
сьомого скликання від 15.03.2019, двадцять п’ятою сесію сьомого скликання
від  24.04.2019,  двадцять  шостою сесію  сьомого  скликання  від  31.05.2019,
двадцять сьомою сесією сьомого скликання від 27.06.2019, двадцять восьмою
сесією сьомого скликання від 21.08.2019, двадцять дев’ятою сесією сьомого
скликання від 01.11.2019 ) наступні зміни:
  1.1 Викласти пункти 1, 2, 3, 4  та додатки: 1, 2, 3, 4, 5  у новій редакції:

   «1.  Визначити на 2019 рік:
   доходи бюджету сільської об’єднаної територіальної громади у сумі

47201372,00  гривень,  у  тому  числі  доходи  загального  фонду  бюджету
громади  -  44515066,00  гривень  та  доходи  спеціального  фонду  бюджету
громади  – 2686306,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

  видатки бюджету сільської об’єднаної територіальної громади у сумі
53412452,10  гривень,  у  тому  числі  видатки  загального  фонду  бюджету
громади  43294819,71  гривень  та  видатки  спеціального  фонду  бюджету
громади  – 10117632,39 гривень;

          профіцит за  загальним  фондом  бюджету  сільської  об’єднаної
територіальної  громади у сумі  1220246,29 гривень згідно з  додатком 5 до
цього рішення;

          дефіцит за  спеціальним  фондом  бюджету  сільської  об’єднаної
територіальної  громади у сумі  7431326,39 гривень згідно з  додатком 5 до
цього рішення;



  оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської об’єднаної
територіальної громади у розмірі 50000 гривень, що становить 0,12 відсотків
видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом;

  резервний фонд бюджету сільської об’єднаної територіальної громади
у розмірі  95000  гривень,  що становить  0,22  відсотків  видатків  загального
фонду бюджету громади, визначених цим пунктом;

         2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
бюджету сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік у розрізі
відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  2
до цього рішення;

         3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3
до цього рішення;

        4. Затвердити  розподіл  витрат  бюджету  сільської  об’єднаної
територіальної громади  на реалізацію місцевих (регіональних) програм у
сумі 47900396,10 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

Сільський голова                                  Суспіцин В.Ю. 


