
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

23 сесія                      VІІ скликання 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

    ___________________                                                      № _____/VІІ 

 
Про внесення змін 

до рішення сільської ради  

№18-43/VIІ від 20.12.2019 року  

«Про бюджет Руськополянської сільської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік» 

23546000000 

(код бюджету) 

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частини 1 статті 61, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 23,72, 78 Бюджетного 

кодексу України,  Руськополянська сільська рада   

 

                                            В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести до рішення сільської ради  від 20.12.2019 року  №18-43/VIІ  «Про 

бюджет Руськополянської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік» зі змінами,  внесеними 07.04.2020 року №22-2/VІІ, 25.02.2020 року №21-

9/VІІ, 24.01.2020 року №20-1/VІІ такі зміни: 

1.1. Пункт  1 абзаци 1-4 викласти у такій редакції: 

«- доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 86 160 679 

гривні, в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної 

територіальної громади 82 386 662 гривень, доходи спеціального фонду 

бюджету об’єднаної територіальної 3 774 017 гривень згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 

- видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 97 614 820,89 

гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної 

територіальної громади 85 045 796,20 гривень, видатки спеціального фонду 

бюджету об’єднаної територіальної громади 12 569 024,69 гривні; 
- дефіцит за загальним фондом бюджету об’єднаної територіальної 

громади становить 2 659 134,20 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;  

 -дефіцит за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної 

громади становить 8 795 007,69 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.» 

1.2.  Пункт  3 абзац 1 викласти у такій редакції: 

 

 

 
 



 

«Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4  до 

цього рішення». 

1.3. Пункт 4 викласти у такій редакції: 

 «4.Затвердити розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної 

громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 78 300 220,89 

гривень згідно з додатком 6 до цього рішення». 

1.4. Пункт 5 викласти у такій редакції:  

«Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів 

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

додатком 5 до цього рішення. 

2.Додатки  1-6 викласти в новій редакції, що додаються.  

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, фінансів, планування соціально – економічного розвитку та 

міжнародного співробітництва. 

 

Сільський голова                                          О. ГРИЦЕНКО   


