
 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОЕКТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«__» ________  2022року                                                            №_____/VIIІ 

с.Великий Хутір  

 

Про внесення змін до рішення 

Великохутірської сільської ради від 

24.12.2021 15-3/VІІІ «Про бюджет 

Великохутірської сільської територіальної 

громади на 2022 рік» (23532000000)“ 

 

Відповідно до  пункту 23 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною 

комісією з питань планування, фінансів, бюджету та економічного розвитку  

Великохутірська сільська рада вирішила: 

1. Внести до рішення Великохутірської сільської ради від 

24.12.2021 15-3/VІІІ «Про бюджет Великохутірської сільської територіальної 

громади на 2022 рік» (23532000000)“ зі змінами, внесеними Великохутірської 

сільської ради від 04.02.2022 № 16-2/VIIІ, від 16.03.2022 № 18-8/VIIІ, від 

27.04.2022 № 19-2/VIII, рішенням Виконавчого комітету Великохутірської 

сільської ради від 28.04.2022 №41, рішенням Виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради від 19.05.2022 №50, рішенням Виконавчого 

комітету Великохутірської сільської ради від 17.06.2022 №55, рішенням 

Виконавчого комітету Великохутірської сільської ради від 29.06.2022 №83 та 

рішенням Виконавчого комітету Великохутірської сільської ради від 

19.07.2022 №85, рішення сесії сільської ради від 12.08.2022 №22-2/VIII та 

рішенням Виконавчого комітету Великохутірської сільської ради від 

21.09.2022 №100 (далі – рішення) такі зміни: 

1.1. Пункт 1 рішення викласти в такій редакції: 

«1.Визначити на 2022 рік: 

доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі                

33 786 416,06 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 

сільської територіальної громади – 33 377 066,06 гривень та доходи 



спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 409 350 

гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі                   

35 984 393,43 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 

сільської територіальної громади – 35 010 520,27 гривень та видатки 

спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади –                                   

973 873,16  гривень 

дефіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади у сумі 1 633 454,21 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади у сумі 564 523,16  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;» 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської 

територіальної громади у розмірі 60 000 гривень, що становить 0,2 відсотка 

видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, 

визначених цим пунктом.» 

« п. 4. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної 

громади на реалізацію місцевих програм у сумі 17 089 151,1 гривень згідно з 

додатком  5 до цього рішення.» 

 

2. Додатки  до рішення 1-6 викласти в новій редакції, які  додаються. 

 

 

В.о. сільського голови                                          Надія ГРИЦАЧЕНКО 

 
 


