
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
   РІШЕННЯ  

 
від 24.10.2022 № 147 
с. Руська Поляна 
 
Про внесення змін до рішення 
Руськополянської сільської ради  
№13-35/VIІІ від 23.12.2021 року  
«Про бюджет Руськополянської сільської 
територіальної громади на 2022 рік» 
(23546000000) 

 
Відповідно до Законів України „Про правовий режим воєнного стану“, 

„Про місцеве самоврядування в Україні“, Указу Президента України 
від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні“, 
затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, абзацу четвертого 
підпункту 2 пункту 221 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення“ 
Бюджетного кодексу України, абзацу другого підпункту 2 пункту 1 постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 „Деякі питання формування 
та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану“, виконавчий комітет 
сільської ради  
 
ВИРІШИВ: 

1. Внести до рішення Руськополянської сільської ради від 23.12.2021 
№13-35/VIІІ „Про бюджет Руськополянської сільської територіальної громади 
на 2022 рік (23546000000)“ зі змінами, внесеними рішеннями Руськополянської 
сільської ради від 12.03.2022 №20-2/VIІІ, 23.02.2022 №18-1/VIІІ, 15.02.2022 
№16-3/VIII, 28.01.2022 року №14-1/VIII, та рішеннями Виконавчого комітету 
Руськополянської сільської ради від 12.03.2022 №47, від 22.03.2022 № 51, від 
19.05.2022 №64, від 14.06.2022 №78, від 23.06.2022 №84, від 21.07.2022 №90, 
від 05.08.2022 №102, від 31.08.2022 №116, від 27.09.2022 №131 (далі – рішення) 
такі зміни: 

1.1. Пункти 1, 2 рішення викласти в такій редакції: 
«Визначити на 2022 рік: 
доходи бюджету Руськополянської сільської територіальної громади (далі 

– бюджет громади) у сумі 139 112 887 гривень, у тому числі доходи загального 
фонду бюджету громади – 135 166 587 гривень та доходи спеціального фонду 
бюджету громади – 3 946 300 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету громади у сумі  153 311 955 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду бюджету громади – 137 420 216 гривень та видатки 
спеціального фонду бюджету громади – 15 891 739 гривень; 

 

 

 
 



дефіцит за загальним фондом бюджету громади у сумі 2 253 629 гривень 
згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади у сумі 11 945 439 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету громади у розмірі 278 755 
гривень, що становить 0,2 відсотки видатків загального фонду бюджету 
громади, визначених цим пунктом; 

резервний фонд бюджету громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 
0,07 відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим 
пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
бюджету громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.» 
 1.2. Додатки № 1,2,3,4,5,6 викласти в новій редакції (додаються). 

 3. Фінансовому управлінню Руськополянської сільської ради забезпечити 
внесення відповідних змін до розпису бюджету Руськополянської сільської 
територіальної громади. 

3. Опублікувати це рішення на офіційному сайті http://r-pol.ck.ua/ 
Руськополянської сільської ради. 

4. Контроль та координацію роботи щодо виконання рішення покласти на 
начальника фінансового управління Руськополянської сільської ради        
Хряпак Ю.С. 

Сільський голова                                            Олег ГРИЦЕНКО   

http://r-pol.ck.ua/
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