
УКРАЇНСЬКАМІСЬКА РАДА

третя сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

04 лютого 2021 року м. Українка

Про внесення змін до рішення Української
міської ради від 22.12.2020 № 030/0/7-20-2-8 скл.

«Про бюджет Української міської територіальної громади на 2021 рік»
(код бюджету 10565000000)

Розглянувши пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету,
фінансів та приватизації, відповідно статті 23, статті 78, 101 Бюджетного кодексу
України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Української міської ради від 22.12.2020 № 030/0/7-20-2-8
скл. «Про бюджет Української міської територіальної громади на 2021 рік» наступні
зміни:

1) в абзаці 1 пункту 1 цифру «268 139 172,00» замінити цифру
«276 706 872,00», цифру «245 411 772,00» замінити цифрою «253 979 472,00»;

2) в абзаці 2 пункту 1 цифру «268 139 172,00» замінити цифрою «276 706 872,00»,
цифру «234 611 577,00» замінити цифрою «235 179 277,00» цифру «33 527 595,00»
замінити цифрою «41 527 595,00»;

3) в абзаці 4 пункту 1 цифру «10 800 195,00» замінити цифрою «18 800 195,00»;
4) в абзаці 5 пункту 1 цифру «10 800 195,00» замінити цифрою «18 800 195,00».

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету
міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за
бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього
рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення
заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об`єктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об`єктами згідно з додатком 6 до цього
рішення.

5. В абзаці 1 пункту 5 цифру «49 252 000,00» замінити цифрою «184 644 972,00».



6. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення Української міської ради,
виклавши їх у новій редакції згідно з додатками до цього рішення.

7. У рішенні Української міської ради від 22.12.2020 № 030/0/7-20-2-8 скл. «Про
бюджет Української міської територіальної громади на 2021 рік» з додатками позиції
«фінансове управління виконавчого комітету Української міської ради» замінити
позицією «фінансове управління Української міської ради», позицію «управління
гуманітарного розвитку виконавчого комітету Української міської ради» замінити
позицією «управління гуманітарного розвитку Української міської ради».

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, бюджету, фінансів та приватизації.

Міський голова О.В.Туренко

Лех 2-14-01
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