
 

 

УКРАЇНА 

ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ   
 

25  лютого  2021 року                           № 2            5  сесія восьмого скликання 

 

 

Про  внесення змін до сільського бюджету 

Чорноморської     сільської  

територіальної громади на  2021  рік 

 

         Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового відділу сільської 

ради Євдокимової Ю.Ю. щодо необхідності внесення змін до сільського 

бюджету Чорноморської сільської територіальної громади на 2021 рік, 

враховуючи позитивні рекомендації постійної комісії з питань фінансів, 

планування та формування бюджету, соціально-економічного розвитку, 

соціального захисту та праці; інвестицій та міжнародного співробітництва, 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового відділу сільської 

ради Євдокимової Ю.Ю. про необхідність внесення змін до сільського 

бюджету Чорноморської сільської територіальної громади на 2021 рік 

 

2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду сільського 

бюджету  (додаток 3.1): 
 

2.1. Зменшити видатки загального фонду сільського бюджету в розрізі 

головних розпорядників коштів:  

- Чорноморська сільська рада                                                   712 105 грн.; 

    

3. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду сільського 

бюджету  (додаток 3.1): 
 

3.1. Збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету в розрізі 

головних розпорядників коштів:  

      -  Чорноморська сільська рада                                                  775 700 грн.; 

       

 



4. Затвердити зміни та внести доповнення до бюджетних призначень 

головних розпорядників коштів сільського бюджету на 2021 рік, які 

виникли у процесі виконання бюджету, відповідно до пункту 15 рішення 

сільської ради від 24 грудня  2020 року № 8 «Про сільський бюджет 

Чорноморської сільської територіальної громади на 2021 рік» (додаток 3). 
 

5. Уточнений обсяг видатків загального фонду сільського бюджету на 2021 

рік у сумі 46 764 743 грн.; видатків спеціального фонду  у сумі 4 248 184 

грн. 
 

6. Затвердити загальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі 62 395 

грн. (додаток 2), джерелом покриття якого визначити : 

  - залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 

208100) у сумі 3 032 695 грн., з них: 

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 

01.01.2021 року у сумі 735 800 грн.; 

  - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400), у сумі  - 2 970 300 грн.   
 

7. Затвердити спеціальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі 

2 970 300 грн. (додаток 2), джерелом покриття якого визначити : 

  - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400), у сумі  2 970 300 грн.   

 

8. Затвердити розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із 

будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами, видатки  на які у 

2021 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 

сільського бюджету (додаток 6). 

 

9. Затвердити у складі сільського бюджету уточнений обсяг коштів на 

реалізацію місцевих/регіональних програм на загальну суму 9 082 428 грн. 

(додаток 7). 

 

10. Додатки № 2, 3, 3.1, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною 

частиною. 

 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань фінансів, планування та формування бюджету, 

соціально-економічного розвитку, соціального захисту та праці; інвестицій 

та міжнародного співробітництва. 
 

 

Сільський голова                                                              Андрій  ДМИТРЕНКО 
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