
 

 

                                 УКРАЇНА                   ПРОЄКТ  

ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

Одинадцята сесія  восьмого скликання 

 

 

  00 вересня 2021 року                                                                                   с. Тупичів              

 

 Про внесення змін до рішення 
2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 р. 
«Про місцевий  бюджет Тупичівської 
 сільської територіальної громади на 2021 рік 
(код бюджету 25523000000).  
 

               Відповідно до статті 76 та статті 77 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально – 

економічного розвитку та інвестицій,Тупичівська сільська рада  в и р і ш и л а :  
 

             1. Внести зміни та доповнення до рішення 2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 року 
Тупичівської сільської ради «Про місцевий бюджет Тупичівської сільської територіальної 
громади на 2021 рік (код бюджету 25523000000)», а саме:          
             1.1 Пункт 1 викласти у новій редакції: 
             « 1.Визначити на 2021 рік: 
              доходи місцевого бюджету  в сумі 37 045 425,03 гривень, в тому числі доходи 
загального фонду місцевого бюджету  36 869 589,50  гривень,  доходи спеціального фонду 
місцевого бюджету 175 835,53  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;   

     видатки місцевого бюджету в сумі 40 438 057,18 гривень, в тому числі видатки 
загального фонду місцевого бюджету 39 684 923,00 гривень, видатки спеціального фонду 

місцевого бюджету 753 134,18 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення; 

     профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 525 836,50  гривень згідно 
з додатком 2 до цього рішення;  

     дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 525 836,50 гривень згідно 
з додатком 2 до цього рішення;  

     оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у сумі 10 000,00 

гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, 
визначених цим пунктом». 

   1.2 Пункт 5 викласти в новій редакції: 
   « 5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у 

сумі 2 268 670,00  гривень згідно з додатком 7 до цього рішення». 
   1.3 Підпункт 6.1 пункту 6 викласти в новій редакції: 

   « 6.1 до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені 
статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 та статтею 
101 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2021 рік»: 

      - освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 12 112 500,00       

грн.; 



     - базова дотація у сумі  1 132 900,00 грн.; 

    -  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській 
місцевості у сумі 100 000,00 

    -  інші субвенції з місцевого бюджету у сумі 5 400,00 грн.; 

    - субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у 
сумі 247 300,00,00 грн.; 

    - субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету» у сумі 230 989,50 грн.» 

      2. Додатки 1,2,3,5,6,7 до цього рішення є його невід‘ємною частиною. 
      3.Оприлюднити це рішення в десятиденний строк  з дня його прийняття відповідно 

до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.       
      4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку та інвестицій. 

 

 

 

 

  Сільський голова                                                         Лариса ШОВКОВА 

 

         


