
  

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

Шоста сесія 

 

РІШЕННЯ 
 

 

«12»  жовтня  2021 року                                                 

 

 Про внесення змін до рішення сесії 

 Нижньосироватської сільської ради від 23.12.2020  

 «Про бюджет Нижньосироватської сільської 

 територіальної громади на 2021 рік» 

 

18514000000 
(код бюджету) 

 

          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 другої сесії восьмого скликання від 23.12.2020 року 

«Про бюджет Нижньосироватської сільської територіальної громади на 

2021рік» ( з урахуванням змін, внесених рішенням третьої сесії восьмого 

скликання від 19.02.2021 року, рішенням виконавчого комітету від 

15.03.2021року та рішенням четвертої сесії восьмого скликання від 

28.05.2021 року, рішенням виконавчого комітету №94 від 09.06.2021 року та 

№109 від 30.07.2021 року, рішенням п’ятої сесії восьмого скликання від 

31.08.2021року) наступні зміни: 

  1.1 Викласти пункти  1, 2, 3, 4 та додатки: 2, 3, 4, 5 у новій редакції: 

   «1.  Визначити на 2021 рік: 

   доходи бюджету сільської  територіальної громади у сумі 

40285414,00гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 

39558349,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету  – 

727065,00гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

  видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 

45132870,53гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 

42164275,53 гривень та видатки спеціального фонду бюджету  – 

2968595,00гривень; 

          дефіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади у сумі 2605926,53 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

          дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади у сумі 2241530,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 



  оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської  

територіальної громади у розмірі 50000 гривень, що становить 0,13 відсотків 

видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом; 

         2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 

до цього рішення; 

         3.   Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 

4 до цього рішення; 

         4. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної 

громади  на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2021 році у 

сумі 12376514,78 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення; 

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

 
 

 

Сільський голова                         Вячеслав  СУСПІЦИН 

 


	РІШЕННЯ
	(код бюджету)


