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Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України,  керуючись 

пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», обласна рада вирішила: 

1.Внести зміни до рішення обласної ради від 26 лютого 2021 року            

№ 48-3/VIII «Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код 

бюджету 25100000000)», а саме: 

1.1.Пункти 1 та 5 рішення викласти у наступній редакції: 

«1.Визначити на 2021 рік: 

доходи обласного бюджету у сумі 2 642 476 723 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду обласного бюджету – 1 780 904 833 гривень та доходи 

спеціального фонду обласного бюджету – 861 571 890 гривень згідно з 

додатком 1 до цього рішення; 

видатки обласного бюджету у сумі 2 820 727 282 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду обласного бюджету – 1 761 025 103 гривень та 

видатки спеціального фонду місцевого бюджету –  1 059 702 179 гривень; 

повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 4 018 900 гривень, у 

тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету – 

4 018 900 гривень; 

надання кредитів із обласного бюджету у сумі  7 934 000 гривень, у тому 

числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 

3 415 100 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного 

бюджету –   4 518 900 гривень; 
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профіцит за загальним фондом обласного бюджету у сумі 

16 464 630  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету у сумі  

198 630 289  гривень   згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі 

3 000 000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду 

місцевого бюджету, визначених цим пунктом; 

резервний фонд обласного бюджету у розмірі 500 000 гривень, що 

становить 0,03 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, 

визначених цим пунктом.»; 

«5.Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 250 544 279 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення.». 

1.2.Абзац третій пункту 3 рішення викласти у наступній редакції: 

«Відповідно до частини п'ятої статті 103
6
 Бюджетного кодексу України 

затвердити розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 

139 453 400 гривень для обласного бюджету, який погоджено розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 518-р «Про внесення 

змін у додаток 24 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 

2021 р. № 98».». 

1.3. Пункт 3 рішення доповнити абзацом такого змісту:    

«Затвердити нерозподілену додаткову дотацію на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків із утримання закладів освіти та охорони здоров'я 

в сумі 46 484 500 гривень, яка підлягає розподілу згідно з положеннями частини 

п'ятої статті 103
6
 Бюджетного кодексу України та Порядком розподілу 

додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров'я між місцевими бюджетами 

області, затвердженим розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 20 квітня 2021 року № 546». 

1.4.У додатках до рішення врахувати зміни, внесені в установленому 

порядку до показників обласного бюджету спільними розпорядженнями голів 

обласної ради і обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови 

облдержадміністрації, директора Департаменту фінансів облдержадміністрації 

у відповідності зі статтями 23, 108 Бюджетного кодексу України та пунктами  

3, 13, 14 рішення обласної ради від 26 лютого 2021 року № 48-3/VIII «Про 

обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 

25100000000)». 

1.5.Додатки 1-7 рішення викласти в новій редакції, що додаються. 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань бюджету та фінансів. 

 

Голова обласної ради                                                                        О.Б. Дмитренко 


