
 

У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 9-1362-VІІІ 
(дев'ята сесія восьмого скликання) 

 

15 вересня 2021 року  
смт Сосниця 

 

Про внесення змін до рішення  
селищної ради № 2-31-VІІІ від  
16 грудня 2020 року «Про бюджет  
Сосницької селищної територіальної  
громади на 2021 рік (код бюджету 25529000000)»  
(зі змінами) 
 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

селищна рада ВИРІШИЛА: 

І. Внести зміни до рішення селищної ради № 2-31-VІІ від 16 грудня 2020 

року «Про бюджет Сосницької селищної територіальної громади на 2021 рік (код 

бюджету 25529000000)» (зі змінами), виклавши пункти 1 (підпункт 1.1, 1.2, 1.5, 

1.6), 2,4,5, у такій редакції: 

1. Визначити на 2021 рік: 

1.1 Доходи бюджету селищної територіальної громади у сумі 136 355 496,0 

гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету селищної територіальної 

громади 131 184 266,0 гривень, доходи спеціального фонду бюджету селищної 

територіальної громади 5 171 230,0 гривень згідно з додатком 1 цього рішення. 

1.2 Видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі 

138 348 875,00 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету 

селищної територіальної громади 128 760 330,0 гривень, видатки спеціального 

фонду бюджету селищної територіальної громади 9 588 545,0 гривень згідно з 

додатком 3 цього рішення. 



1.5 Профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 4 313 655,0 

гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 

до цього рішення. 

1.6 Дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 4 313 655,0 

гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду,) згідно з додатком 2 

до цього рішення. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

селищного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення. 

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт 

об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами 

згідно з додатком 6 до цього рішення. 

5. Затвердити в складі видатків бюджету селищної територіальної громади 

кошти на реалізацію селищних програм згідно з додатком 7 до цього рішення. 

ІІ. Внести зміни до додатків № 1,2,3,5,6,7 до рішення селищної ради від 16 

грудня 2020 року № 2-31-VІІ «Про бюджет Сосницької селищної територіальної 

громади на 2021 рік (код бюджету 25529000000)» (зі змінами) відповідно до 

додатків  № 1,2,3,5,6,7 до цього рішення. 

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

ІV. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку громади. 

 

Селищний голова                                                             А.Д. Портний 
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