
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.12.2020 № 2-55/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 17.12.2019 №32-12/VII 

„Про сільський бюджет с. Крупське на 2020 рік” 

 

Відповідно до ст. 76, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись  

ст. 61  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести до рішення сільської ради  від 17.12.2019 № 32-12/VII „Про 

сільський бюджет с. Крупське на 2020 рік”, виклавши пункт 1  у новій редакції: 

„1. Визначити на 2020 рік:         

доходи сільського бюджету у сумі 2 642 331 гривень, у тому числі  доходи  

загального фонду бюджету 2 580 201 гривень та доходи спеціального фонду 

бюджету – 62 130 гривень в т.ч. бюджет розвитку 33 350 гривень згідно з  

додатком 1 до цього рішення; 

видатки сільського бюджету у сумі 2 651 331 гривень, у тому числі видатки  

загального фонду сільського  бюджету – 2 580 201 гривень та видатки 

спеціального фонду сільського бюджету   -  71 130 гривень; 

дефіцит   спеціального  фонду  сільського  бюджету  в   сумі  9 000 гривень,  

згідно  з  додатком  2  до  цього  рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 10 280 

гривень, що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду сільського 

бюджету, визначених цим пунктом; 

2. Пункт 2 викласти в редакції: 

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком 3  до цього рішення. 

3. Абзац 1 пункт 3 викласти в редакції: 

Міжбюджетні трансферти згідно з додатком  4  до цього рішення. 

4. Пункт 4 викласти в редакції: 

Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію  регіональних програм у 

сумі  569 259 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.     

5. Додатки  3,  5  викласти в новій редакції. 
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6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, 

господарської діяльності (Остроглазова В.В.) та міського голову 

Войцехівського В.О. 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

           

 


