
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

  18 сесія                                  VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    23.02.2022 року                                                    №18-1/VІІІ 

 

Про внесення змін 

до рішення сільської ради  

№13-35/VIІІ від 23.12.2021 року  

«Про бюджет Руськополянської сільської 

територіальної громади на 2022 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 15.02.2022 №16-3/VIII, 28.01.2022 

року №14-1/VIII, 23.12.2021 року  №13-35/VIІІ  «Про бюджет Руськополянської 

сільської територіальної громади на 2022 рік» такі зміни: 

1.1. Пункт  1 абзаци 1-2 викласти у такій редакції: 

«- доходи бюджету Руськополянської сільської територіальної громади 

(далі – бюджет громади) у сумі 143 319 551,00 гривня, у тому числі доходи 

загального фонду бюджету громади – 139 377 251,00 гривня та доходи 

спеціального фонду бюджету громади – 3 942 300,00 гривень згідно з додатком 

1 до цього рішення; 

видатки бюджету громади у сумі  149 078 457,00 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду бюджету громади – 137 610 101,00 гривня та видатки 

спеціального фонду бюджету громади – 11 468 356,00 гривень; 

профіцит за загальним фондом бюджету Руськополянської сільської 

територіальної громади у сумі 1 767 150,00 гривень згідно з додатком 2 до 

цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Руськополянської сільської  

територіальної громади у сумі 7 526 056,00 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 2022 рік у розрізі відповідальних 

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

2. Додатки № 1,2,3 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів, планування соціально – економічного розвитку та 

міжнародного співробітництва. 

Сільський голова                                          Олег ГРИЦЕНКО   

 

 

 
 


