
                    

 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

28.05.2021                                         Михайлівка                                   № 6 - 1/VІІІ 

 

 

Про внесення змін до рішення сільської 

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

бюджет Михайлівської сільської  

територіальної громади 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 територіальної громади ради на 

2021 рік» зі змінами, а саме: 

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

 доходи сільського бюджету у сумі 51 917 223,35 грн., в тому числі доходи 

загального фонду сільського бюджету  50 973 223,35 грн., доходи спеціального 

фонду сільського бюджету 944 000,00 грн. згідно з додатком №1 до цього 

рішення; 

видатки місцевого бюджету у сумі 53 903 550,53 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду місцевого бюджету 49 631143,53 гривень, видатки 

спеціального фонду місцевого бюджету 4 272 407 гривень, в т.ч. бюджету 

розвитку 3 290 302 гривень, 

профіцит місцевого бюджету загального фонду у сумі 1 342 079,82 гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету у сумі 3 328 407,00 

гривень, джерелом покриття  якого визначити передачу коштів із загального 

фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку), згідно з додатком 2 до цього 

рішення; 

оборотний  залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі           

9 600 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду місцевого 

бюджету, визначених цим пунктом. 



1.2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів 

сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців 

за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення. 

2. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до 

цього рішення. 

3. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів на придбання, будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з 

додатком № 6 до цього рішення. 

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих 

(регіональних) програм згідно з додатком 7 до цього рішення.» 

5. Додатки 1 - 7 викласти в новій редакції (додається). 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення ради покласти на постійну 

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

інфраструктури. 

 

Сільський голова                Тарас ПЛУЖНИК 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107

