
 

                                                                         
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт.Ємільчине №  1478 

 

Про внесення змін до бюджету 

Ємільчинської селищної 

територіальної громади на 2021 рік 

 

 

(06533000000) 

код бюджету 

 

 

Заслухавши інформацію начальника  фінансового відділу  Ємільчинської селищної 

ради Кириленко І.Б., керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетним кодексом України та враховуючи висновки постійної комісії селищної 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності селищна рада  

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Спрямувати на проведення витрат 54 621 гривень вільних залишків бюджетних 

коштів спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади. 

 

2. Внести зміни до рішення селищної ради  від 18.12.2020 року № 30 «Про 

бюджет Ємільчинської селищної  територіальної громади на 2021 рік» зі змінами внесеними 

рішеннями сесії селищної ради від 26.01.2021 року № 109, від 12.02.2021 року № 185, від 

16.04.2021 року № 285, від 16.06.2021 року № 463, від 16.07.2021 року № 853, від 15.09.2021 

року №961, від 22.10.2021 року № 1284, а саме: 

 

2.1. В підпункті 1.1 пункту 1 цифри  195 189 159 гривень, 191 840 343 гривень та 

3 348 816 гривень замінити відповідно цифрами 200 675 470 гривень, 196 927 037 гривень та 

3 748 433 гривень. 

 

2.2. В підпункті 1.2 пункту 1 цифри  200 613 512,66 гривень, 190 491 861,66 гривень 

та  10 121 651 гривень замінити відповідно цифрами 206 154 444,66 гривень, 191 609 246,66 

гривень та  14 545 198 гривень. 

  

 2.3. Підпункт 1.3 пункту 1  викласти в такій редакції: «Установити  в цілому профіцит 

загального фонду  бюджету селищної територіальної громади в сумі  5 317 790,34 гривень.,  

(додаток № 2).  З них:  

  - профіцит загального фонду бюджету селищної територіальної громади у сумі 

10 577 541 гривень,  напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі за рахунок 



використання вільного залишку бюджетних коштів бюджету селищної територіальної 

громади у сумі  774 399 гривень ;   

   - дефіцит загального фонду бюджету селищної територіальної громади у сумі           

5 259 750,66 гривень,  джерелом покриття якого є використання вільного залишку 

бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади, який виник станом на 

01.01.2021 року в тому числі за рахунок залишку коштів бюджету селищної територіальної 

громади 4 552 086 гривен та залишку коштів освітньої субвенції 707 664,66 гривень.» 

 

 2.4. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти в такій редакції: «Установити дефіцит 

спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади у сумі 10 796 765 гривень 

(додаток № 2), джерелом покриття  якого визначити:  

  надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі           

10 577 541 гривень. 

 використання залишків коштів бюджету селищної територіальної громади в сумі       

219 224 гривні, в тому числі бюджету розвитку 30 603 гривень, екологічного податку і збору 

за забруднення навколишнього природного середовища 116 000 гривень та неподаткові 

надходження (втрати сільськогосподарського та лісового господарства) 72 621 гривень.» 

 

2.5  В пункті 5 цифру 22 262 100 гривень замінити цифрою 23 383 992 гривень. 

 

3.  Це рішення набирає чинності з моменту прийняття селищною радою.  

 

4. Додатки 1-5 викласти в новій редакції.  

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову Волощука С.В.. 

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 


