
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

6 сесія                VІІІ скликання 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

    21 квітня 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 26.02.2021року №5-10/ VІІІ, 

24.02.2020 року №5-41/VIІ  «Про бюджет Руськополянської сільської 

територіальної громади на 2021 рік» такі зміни: 

1.1. Пункт 1,5 та 8 рішення викласти у такій редакції: 

«1. Визначити на 2021 рік: 

 доходи бюджету Руськополянської сільської  територіальної громади у 

сумі 114 307 055 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету  

територіальної громади – 111 602 724 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 135 253 648 гривень 61 копійка, у тому числі видатки загального фонду 

бюджету  територіальної громади – 116 008 313 гривень 61 копійка та видатки 

спеціального фонду бюджету територіальної громади – 19 245 335 гривень; 

дефіцит за загальним фондом бюджету Руськополянської сільської 

територіальної громади у сумі 4 405 589 гривень 61 копійка згідно з додатком 2 

до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Руськополянської сільської  

територіальної громади у сумі 16 541 004 гривень згідно з додатком 2 до цього 

рішення;  

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Руськополянської 

сільської територіальної громади у розмірі 222 820 гривень, що становить 0,2 

відсотків видатків загального фонду бюджету  територіальної громади, 

визначених цим пунктом; 

 

 

 
 



резервний фонд бюджету Руськополянської сільської територіальної 

громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,09 відсотка видатків 

загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом.»; 

« 5. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної 

громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 124 166 494  

гривні 61 копійка згідно з додатком 6 до цього рішення.»; 

«8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади 

видатки загального фонду на: 

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

соціальне забезпечення; 

поточні трансферти місцевим бюджетам; 

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального 

користування; 

оплату послуг з охорони (комунальних) закладів культури; 

оплату енергосервісу.» 

1.2. Внести зміни у підпункт 3 пункту 11 тексту рішення замінити «15 

березня 2021 року» на «15 березня 2022 року». 

1.3. Пункт 11 доповнити абзацами:  

«-взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з 

урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства; 

 - здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до 

бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету.» 

2. Додатки № 1,2,3,4,5,6 викласти у новій редакції, що додаються. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально – 

економічного розвитку та міжнародного співробітництва. 

 

Сільський голова                                        Олег ГРИЦЕНКО   

 


