
 

 

                                       Україна                        ПРОЄКТ  

ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

Тринадцята сесія  восьмого скликання 

 

 

  00 листопада 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 40 442 755,03 гривень, в тому числі доходи 
загального фонду місцевого бюджету  40 266 919,50 гривень,  доходи спеціального фонду 
місцевого бюджету 175 835,53  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;   

     видатки місцевого бюджету в сумі 40 758 937,18 гривень, в тому числі видатки 
загального фонду місцевого бюджету 43 061 093,00 гривень, видатки спеціального фонду 

місцевого бюджету 774 294,18 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення; 

     профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 546 996,50  гривень згідно 
з додатком 2 до цього рішення;  

     дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 546 996,50 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 2 353 348,21 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення».    
      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 



 

         

 

 

 

   

 

         


