
                                                                              
     У К Р А Ї Н А 
      КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
           Запорізького району Запорізької області 
              сімнадцята позачергова сесія  восьмого скликання 
 
     РІШЕННЯ  № 1 
02 лютого  2022р. 
смт. Кушугум 
    

Про внесення змін і доповнень до рішення від 23.12.2021р. №2 «Про бюджет 
Кушугумської селищної  територіальної  громади на  2022 рік»,  
 
 

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 
23.12.2021р. №2 «Про бюджет Кушугумської селищної територіальної громади 
на 2022 рік», а саме: 

1.1). Підпункти 1.2 пункту 1 викласти в наступній редакції:   
«видатки бюджету Кушугумської селищної   територіальної громади у сумі 

123 980 962,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету– 
117 668 098,00 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 6 312 864,00 
гривень;»  

 
1.2). Пункт 3 викласти в наступній редакції: 
«затвердити профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі       

1 312 541,00 гривень та дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 
3 954 764,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.» 

 
1.3). Пункт 4 викласти в наступній редакції: 
«Затвердити розподіл витрат бюджету Кушугумської селищної   

територіальної  громади  на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 
- 23 607 034,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення» 

 
1.4). Підпункт 3 пункту 9 викласти в наступній редакції: 
«доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів;  

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 
виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, бюджетні 



призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до 5 вимог та за 
формами, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 
року». 

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 
селищної ради 

  
 
 
Селищний голова                                                        В.С.Сосуновський   


