
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

26.02.2021                                         Михайлівка                                    № 4 - 6/VІІІ 

 

 

Про внесення змін до рішення сільської 

ради від 24.12.2020 р. № 2-1/VIII «Про  

бюджет Михайлівської сільської ради  

на 2021 рік» 

23525000000 

(код бюджету) 

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 41, 59 та 61 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», норм Бюджетного кодексу 

України, Податкового кодексу України та Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2021 рік», Михайлівська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 24 грудня 2020 року         

№ 2 - 1/VIIІ «Про бюджет Михайлівської сільської ради на 2021 рік» зі 

змінами від 22.01.2021, а саме: 

1.1. Абзац другий - п`ятий пункту 1 викласти в наступній редакції: 

«видатки місцевого бюджету у сумі 51 794 649 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду місцевого бюджету 49 267 467 гривень, видатки 

спеціального фонду місцевого бюджету 2 527 182 гривень, в т.ч. бюджету 

розвитку 1 524 182 гривень; 

дефіцит місцевого бюджету загального фонду у сумі 192 392 гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

профіцит місцевого бюджету загального фонду у сумі 275 000 гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету у сумі 1 583 182 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення». 

1.2. Пункт 2 викласти в такій редакції: 

«Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів 

сільського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 49 267 467 



гривень та спеціальному фонду 2 527 182 гривень згідно з додатком 3 до цього 

рішення». 

Додаток 3 викласти в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення ради покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інфраструктури. 

 

Сільський голова                 Тарас ПЛУЖНИК 


