
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

11 сесія    VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 листопада 2021 року № 11-8/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 24.12.2020 року №3-41/VIIІ «Про 

бюджет Руськополянської сільської територіальної громади на 2021 рік» зі 

змінами, внесеними рішеннями від 26.02.2021 року №5-10/VІІІ, 21.04.2021 року 

№6-15/VІІІ, 04.06.2021 року №7-7/VІІІ, 30.06.2021року №8-3/VIII, 16.08.2021 

№9-19/VIII, 05.10.2021 року №10-5/VIII такі зміни: 

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

«1. Визначити на 2021 рік: 

 доходи бюджету Руськополянської сільської  територіальної громади у 

сумі 123 999 604 гривні, у тому числі доходи загального фонду бюджету  

територіальної громади – 120 815 273 гривні та доходи спеціального фонду 

бюджету територіальної громади – 3 184 331 гривня згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 

видатки бюджету Руськополянської сільської територіальної громади у 

сумі 145 196 628 гривень 61 копійка, у тому числі видатки загального фонду 

бюджету  територіальної громади – 118 581 431 гривня 61 копійка та видатки 

спеціального фонду бюджету територіальної громади – 26 615 197 гривень; 

профіцит за загальним фондом бюджету Руськополянської сільської 

територіальної громади у сумі 2 233 841 гривня 39 копійок згідно з додатком 2 

до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Руськополянської сільської  

територіальної громади у сумі 23 430 866 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 128 968 343 

гривні 41 копійка згідно з додатком 6 до цього рішення.»; 

2. Додатки № 1-6 викласти у новій редакції, що додаються. 

3. Доповнити рішення пунктом: 

«18. Кошти іншої субвенції з місцевого бюджету на співфінансування 

робіт по будівництву кисневих станцій наданої бюджету Червонослобідської 

сільської територіальної громади, залишаються на рахунках бюджету 

Червонослобідської сільської територіальної громади для здійснення 

відповідних витрат у 2022 році з урахуванням їх цільового призначення.» 

4. Пункт 18 в редакції «Контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва.» визначити як пункт 19 рішення. 

  

Сільський голова                                         Олег ГРИЦЕНКО 

  

 

 

 


