
 

 

УКРАЇНА 

ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

  РІШЕННЯ   
 

25 березня 2021 року                           № 1                    7  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 доходної частини спеціального фонду сільського бюджету:  

 

2.1. Збільшити надходження: 

- надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення (КБКД 19010100 ) на суму 1 358 грн.; 

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 

місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної 

сировини ( КБКД 19010300 ) на суму 280 грн.; 

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 

іншої діяльності (КБКД 24062100) на суму 1 432 грн.; 

 

3. Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду сільського бюджету у 

сумі 46 702 348 грн., спеціального фонду бюджету – у сумі 1 280 954 грн. 

(додаток 1). 



 

4. Внести зміни до видаткової частини загального фонду сільського бюджету  

(додаток 3.1): 
 

4.1. Збільшити видатки загального фонду сільського бюджету в розрізі 

головних розпорядників коштів:  

-    Чорноморська сільська рада                                                     383 633 грн.; 

-    Фінансовий відділ Чорноморської сільської ради                   42 764 грн. 

 

5. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду сільського 

бюджету  (додаток 3.1): 

 

5.1. Збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету в розрізі 

головних розпорядників коштів:  

-    Чорноморська сільська рада                                                     99 475 грн.; 

 

6. 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). 

 

7. Уточнений обсяг видатків загального фонду сільського бюджету на 2021 рік 

у сумі 47 712 593 грн.; видатків спеціального фонду  у сумі 4 347 659 грн. 
 

8. Затвердити загальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі 1 010 245 

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

  - залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 

208100) у сумі 4 071 388 грн., з них: 

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на 

01.01.2021 року у сумі 1 121 924 грн.; 

  - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) (БКФБ 208400), у сумі  - 3 061 143 грн.   
 

9. Затвердити спеціальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі  

3 066 705 грн. (додаток 2), джерелом покриття якого визначити : 

- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 

208100) у сумі 5 562 грн.; 

  - кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) (БКФБ 208400), у сумі  3 061 143 грн.   

 

10. Затвердити уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів на 2021 рік 

(додаток 5). 

 

 



11. 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). 

 

12. Затвердити у складі сільського бюджету уточнений обсяг коштів на 

реалізацію місцевих/регіональних програм на загальну суму 9 566 718 грн. 

(додаток 7). 

 

13. Додатки № 1, 2, 3, 3.1, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною 

частиною. 

 

14. 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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