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РІШЕННЯ 

 

 

смт Софіївка                               № 1061 – 14/VIІI             22 вересня 2021 року 

 

Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2020 № 114-3/VIІI 

«Про місцевий бюджет Софіївської селищної територіальної громади  

на 2021 рік»  

 

Відповідно до Конституції України, керуючись пунктом 7 статті 78 

Бюджетного кодексу України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2021 рік», 
враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва, селищна рада вирішила:  

1. Внести до рішення Софіївської селищної ради від 16 грудня 2020 

року №114-3/VІІІ «Про місцевий бюджет Софіївської селищної 
територіальної громади на 2021 рік» такі зміни:  

Пункт 1 викласти у новій редакції:   
«1.  Визначити на 2021 рік: 
доходи місцевого бюджету Софіївської селищної територіальної 

громади у сумі  135 036 652  гривень, у тому числі доходи загального фонду 
місцевого бюджету Софіївської селищної територіальної громади –     

133 766 967 гривень та доходи спеціального фонду Софіївської селищної 
територіальної громади – 1 269 685 гривень згідно з додатком 1 до цього 
рішення; 

видатки місцевого бюджету Софіївської селищної територіальної 
громади у сумі 144 273 369  гривень, у тому числі видатки загального фонду 
місцевого бюджету Софіївської селищної територіальної громади –     



131 916 937  гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади – 12 356 432 гривень; 

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади у сумі 1 850 030 гривень згідно з додатком 
2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади у сумі 11 086 747 гривень згідно з додатком 
2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету 

Софіївської селищної територіальної громади у розмірі 5 000 гривень, що 
становить 0,004 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету 

Софіївської селищної територіальної громади, визначених цим пунктом; 
резервний фонд  місцевого бюджету Софіївської селищної 

територіальної громади у розмірі 30 000 гривень, що становить 0,03 відсотки 
видатків загального фонду місцевого бюджету Софіївської селищної 
територіальної громади, визначених цим пунктом. 

1.2. Пункт 5 викласти у новій редакції:   
«5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 20 024 003 гривень згідно з додатком 6 

до цього рішення». 
2. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 виклавши їх у редакції згідно 

з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цього рішення.   
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

 

Селищний голова      Петро СЕГЕДІЙ 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107

