
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Р І Ш Е Н Н Я

Від  26.02.2021 року №                                                 VІ   сесія восьмого скликання
смт.Воскресенське                                            

Про затвердження звіту про 
виконання  бюджету 
Грейгівської сільської
ради за 2020 рік.

          Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні ”, пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу
України, заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера  про
виконання бюджету Грейгівської сільської ради за 2020 рік, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:
        1. Взяти до відома інформацію про хід виконання сільського бюджету
Грейгівської сільської ради за  2020 рік.
        
        2. Затвердити звіт про виконання бюджету Грейгівської сільської ради за
2020 рік по доходній частині в сумі  7 001 295,00 гривень (додаток №1),   в тому
числі:
                - по загальному фонду      -  6 900 315,00 гривень,     
                - по спеціальному фонду  -    100 980,00 гривень.                
                
        3. Затвердити звіт про виконання бюджету Грейгівської сільської ради за
2020 рік по видатковій частині  бюджету в сумі 7 471 402,00 гривень, (додатки
2,3), в тому числі:
                 - по загальному фонду     -  7 151 781,00 гривень,
                 - по спеціальному фонду  -    319 621,00 гривень.  

        4. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічно-
го  розвитку,  інвестицій,  інфраструктури та  житлово-комунального  господар-
ства.
                                                                                                                     

Селищний голова                                                  Олександр  ШАПОВАЛОВ



Аркуш погодження
до проєкту рішення сесії селищної ради

Про затвердження звіту про виконання  бюджету Грейгівської
сільської ради за 2020 рік

І’мя та прізвище  Посада Підпис, дата

Юрій ЯСЬКІВ Заступник  селищного
голови  з  питань  діяль-
ності  виконавчих  ор-
ганів ради 

Тетяна БІЛОЗОР Секретар селищної ради
Олена САКУН Начальник  юридичного

відділу
Юрій ПІЛЬО Голова постійної комісії

селищної ради з питань
фінансів,  бюджету, пла-
нування,  соціально-еко-
номічного  розвитку,  ін-
вестицій,  інфраструкту-
ри  та  житлово-кому-
нального господарства

Ольга КОВАЛЕНКО Головний бухгалтер

Розсилка:  МРФ ДП «НАІС», до справи
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