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Про внесення змін до рішення Михайлівської  

сільської ради від 23.12.2021 № 18-2/VIIІ „Про 

бюджет Михайлівської сільської 

територіальної громади на 2022 рік 

(23525000000)“ 

 

Відповідно до Законів України „Про правовий режим воєнного стану“, „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, Указу Президента України від 24.02.2022 № 

64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні“, затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 № 2102-IX, абзацу четвертого підпункту 2 пункту 221 

розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення“ Бюджетного кодексу України, 

абзацу другого підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.03.2022 № 252 „Деякі питання формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану“, враховуючи звернення Фінансового відділу 

Михайлівської сільської ради від 14.03.2022 № 4, виконавчий комітет сільської 

ради ВИРІШИВ: 

1. Внести до рішення Михайлівської сільської ради 23.12.2021 № 18-2/VIIІ 

«Про бюджет Михайлівської сільської  територіальної громади на 2022 рік 

(23525000000)» зі змінами, внесеними рішенням Михайлівської сільської ради від 

26.01.2022 № 19-2/VIIІ, від 15.02.2022 № 20-1/VIIІ, та рішенням Виконавчого 

комітету Михайлівської сільської ради від 02.03.2022 № 50, (далі – рішення) такі 

зміни: 

1.1. Пункти 1, 5 рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Визначити на 2022 рік: 

доходи бюджету Михайлівської сільської територіальної громади (далі – 

бюджет громади) у сумі 61 880 851 гривень, у тому числі доходи загального 

фонду бюджету громади – 61 101 851 гривень та доходи спеціального фонду 

бюджету громади – 779 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 



видатки бюджету громади у сумі – 70 923 135 гривень, у тому числі видатки 

загального фонду бюджету громади – 64 526 443 гривень та видатки спеціального 

фонду бюджету громади – 6 396 692 гривень; 

профіцит за загальним фондом бюджету громади у сумі 3 424 592 гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади у сумі 5 617 692 гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету громади у розмірі 18 000 

гривень, що становить 0,03 відсотки видатків загального фонду бюджету громади, 

визначених цим пунктом; 

резервний фонд бюджету громади у розмірі 30 000 гривень, що становить 

0,05 відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим 

пунктом.»; 

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету громади на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 16 406 563 гривень згідно з додатком 5 до 

цього рішення.». 

 

2. Фінансовому відділу Михайлівської сільської ради забезпечити внесення 

відповідних змін до розпису бюджету Михайлівської сільської територіальної 

громади 

3. Опублікувати це рішення на офіційному сайті сільської ради. 

4. Контроль та координацію роботи щодо виконання рішення покласти на 

постійну комісію сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інфраструктури. 

 

 

 

Сільський голова                                         Тарас ПЛУЖНИК 
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