
                                                                                                                             

 
У К Р А Ї Н А 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

тринадцятої сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  № 3 

 

від 13 жовтня 2021р. 

смт. Кушугум 
                                                                      

       

Про внесення змін і доповнень до рішення від 24.12.2020р. №2 «Про бюджет 

Кушугумської селищної  територіальної  громади на  2021 рік», зі змінами та 

доповненнями» 

 

 

      Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до п.23 ст.26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні",  

         КУШУГУМСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА   

  ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та доповнення до рішення селищної ради від 24.12.2020р. №2    

«Про бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік», а 

саме: 

       1.1). Підпункти 1.1 та 1.2 пункту 1 викласти в наступній редакції :   

  

1) доходи бюджету Кушугумської селищної  територіальної громади у сумі 

121 355 761 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 

Кушугумської селищної  територіальної громади – 116 984 393 гривень та 

доходи спеціального фонду бюджету Кушугумської селищної   територіальної 

громади – 4 374 368 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

 

 2) видатки бюджету Кушугумської селищної   територіальної громади у 

сумі 126 865 909 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 

Кушугумської селищної   територіальної громади – 102 381 933 гривень та 

видатки спеціального фонду бюджету Кушугумської селищної   територіальної 

громади – 24 183 976 гривень;»  

 

1.2). Пункт 3 викласти в наступній редакції: 

 «затвердити профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі       

14 299 460 гривень та дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 

19 809 608 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.» 

 

2). Пункт 4 викласти в наступній редакції: 



 4. Затвердити розподіл витрат бюджету Кушугумської селищної   

територіальної  громади  на реалізацію місцевих(регіональних) програм у сумі 

108 143 475 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення. 

 

2.   Внести зміни в додатки  1,2,3,5,6,7 до рішення, виклавши їх в новій редакції. 

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

        

       4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з   

       питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку,  

       відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України 

 

 

 

Селищний голова                                                        В.С.Сосуновський   


