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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 такій редакції: 

«1.Визначити на 2021 рік: 

доходи обласного бюджету у сумі 2 765 254 772 гривні, у тому числі 

доходи загального фонду обласного бюджету – 1 898 950 012 гривень та доходи 

спеціального фонду обласного бюджету – 866 304 760 гривень згідно з 

додатком 1 до цього рішення; 

видатки обласного бюджету у сумі 2 956 029 421 гривня, у тому числі 

видатки загального фонду обласного бюджету – 1 849 450 543 гривні та видатки 

спеціального фонду місцевого бюджету – 1 106 578 878 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 8 122 680 гривень, у тому 

числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 

3 415 100 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного 

бюджету –   4 707 580 гривень; 
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профіцит за загальним фондом обласного бюджету у сумі 

46 084 369 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету у сумі  

240 962 798 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  276 924 218 гривень згідно з додатком    

7 до цього рішення.». 

1.2.Абзац третій пункту 3 рішення викласти у такій 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 

185 937 900 гривень, у тому числі: для обласного бюджету – 

139 453 400 гривень, для бюджетів територіальних громад – 46 484 500 гривень, 

який погоджений розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 

№ 518-р та від 08.09.2021 № 1067-р.». 

1.3.У пункті 3 рішення абзац четвертий виключити.  

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                                                                Олена ДМИТРЕНКО 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1067-2021-%D1%80#n2

