
  
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

    

23 вересня 2021 року  с.Боратин            № 138/1.2         

 

 

Про внесення змін до показників   

бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік  
 

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, пункту 13 рішення 

Боратинської сільської ради від 24 грудня 2020 року № 2/3 «Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік»: 

 

1. Унести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника коштів – 

Боратинська сільська рада: 

1) зменшити бюджетні призначення поточних видатків по загальному 

фонду бюджету сільської територіальної громади за КТПКВК МБ 1181 

«Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 29 142 гривні, згідно 

з додатком 1; 

2) збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету 

територіальної громади (у тому числі за рахунок передачі коштів із загального 

фонду) за КТПКВК МБ 1181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» в сумі 29 142 гривні, згідно з додатком 1. 

2. Унести зміни до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт 

об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами 

у 2021 році, згідно з додатком 2.  
3. Відділу фінансів (Ганна РАДЧУК) унести відповідні зміни до 

показників бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Сільський голова        Сергій ЯРУЧИК 

                                           

Ганна Радчук 



ВИКОНАВЕЦЬ: 

 

Начальник відділу фінансів     Ганна РАДЧУК 

 

«____»____________2021 р. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер   Олена САВЧУК 

 

«____»____________2021 р. 

 

 

Начальник відділу освіти     Олександр ХОМИЧ 

 

«____»____________2021 р. 

 

 

 

Начальник відділу 

організаційно-правового 

забезпечення       Богдана МАКАРЧУК 

 

«____»____________2021 р. 

 

ОЗНАЙОМЛЕНІ:  

 

Начальник відділу фінансів     Ганна РАДЧУК 

 

«____»____________2021 р. 

 

 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер   Олена САВЧУК 

 

«____»____________2021 р. 

 

 

Начальник відділу освіти     Олександр ХОМИЧ 

 

«____»____________2021 р. 
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