
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

5 сесія                   VІІІ скликання 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

    26 лютого 2021 року                                                № ____/VІІІ 

 

Про внесення змін 

до рішення сільської ради  

№3-41/VIІ від 24.12.2020 року  

«Про бюджет Руськополянської сільської 

територіальної громади на 2021 рік» 

23546000000 

 

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 24.02.2020 року  №5-41/VIІ  «Про 

бюджет Руськополянської сільської територіальної громади на 2021 рік» такі 

зміни: 

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

«- доходи бюджету Руськополянської сільської  територіальної громади у 

сумі 114 188 055 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету  

територіальної громади – 111 483 724 гривень та доходи спеціального фонду 

бюджету територіальної громади – 2 704 331 гривень згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 

видатки бюджету Руськополянської сільської територіальної громади у 

сумі 120 968 381 гривень 68 копійок, у тому числі видатки загального фонду 

бюджету  територіальної громади – 115 122 974 гривні 68 копійок та видатки 

спеціального фонду бюджету територіальної громади – 5 845 407 гривень; 

дефіцит за загальним фондом бюджету Руськополянської сільської 

територіальної громади у сумі 3 639 250 гривень 68 копійок згідно з додатком 2 

до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Руськополянської сільської  

територіальної громади у сумі 3 141 076 гривень згідно з додатком 2 до цього 

рішення; »… 

1.2. Пункт  2 викласти у такій редакції: 

« 2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.» 

1.3. Пункт  3 викласти у такій редакції: 

 

 

 

 
 



« 3. Затвердити на 2021  рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 

до цього рішення.» 

1.4. Пункт  4 викласти у такій редакції: 

« 4. Затвердити на 2021 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.» 

1.5. Пункт  5 викласти у такій редакції: 

« 5. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної 

громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 93 594 484  гривні 

згідно з додатком 6 до цього рішення.» 

16. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів, планування соціально – економічного розвитку та 

міжнародного співробітництва. 

 

Сільський голова                                          Олег ГРИЦЕНКО   


