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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,  внесеними17.11.2020 року №30-4/VІІ, 02.10.2020 року №29-

1/VІІ 23.09.2020 року N 28-1/VІІ, 18.09.2020 року N 27-8/VІІ, 07.08.2020 року N 

26-4/VІІ, 25.06.2020 року N 24-3/VІІ, 22.05.2020 року №23-36/VІІ, 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 93 030 179 

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

територіальної громади 89 248 662 гривні, доходи спеціального фонду бюджету 

об’єднаної територіальної 3 781 517 гривень згідно з додатком 1 до цього 

рішення; 

- видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 106 861 011 

гривень 89 копійок в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної 

територіальної громади 86 090 488 гривень 20 копійок, видатки спеціального 

фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 20 770 523 гривні 69 

копійок; 
- профіцит за загальним фондом бюджету об’єднаної територіальної 

громади становить 3 261 822 гривень 85 копійок згідно з додатком 2 до цього 

рішення;  

 

 

 
 



 -дефіцит за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної 

громади становить 17 092 656 гривень 54 копійки 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 87 428 596  

гривень 89 копійок 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                                          Олег ГРИЦЕНКО   


