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  УКРАЇНА 
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
дев’ятнадцята позачергова сесія 

сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

06 грудня  2016 року                            Деражня                                     № 1 

 Про зміни до  
міського бюджету  на  2016 рiк 

           На підставі п.23  ч.2  ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування     
в Україні», відповідно до ст. 72, ч.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, на основі 
висновку управління фінансів Деражнянської райдержадміністрації №03/03-/16 від 
01.12.2016р., заслухавши інформацію головного  бухгалтера міськвиконкому 
Гончаренко І.Д., про  внесення змін до міського бюджету   на 2016 рік,  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести  наступні  зміни  до міського бюджету на 2016 рік, затвердженого 
рішенням міської ради № 3  від 22.12.2015р. із змінами № 2 від 28.01.2016р., №1 
від 24.02.2016р., №1 від 29.02.2016р., №1 від 24.03.2016р., №3 від22.04.2016р., №2 
від 25.05.2016р., №1 від 06.07.2016 р., №1 від 20.07.2016р., №2 від 03.08.2016р., 
№2 від 16.08.2016р., №1 від 22.09.2016р., №1 від 05.10.2016р., №2 від 04.11.2016р., 
№1 від 15.11.2016р. : 
1.1. В п.п.1 п.1 рішення «доходи міського бюджету» цифри «12 001 721,50» 
замінити цифрами «12 951 041,50», «доходи загального фонду міського бюджету» 
цифри «8895713,50» замінити цифрами «9 845 033,50»; 
1.2.  В п.п.2 п. 1. рішення «видатки міського бюджету» цифри «13 032 233,20» 
замінити цифрами «13 981 553,20», цифри «4014240,89» замінити цифрами 
«4176590,89», цифри  «9017992,31» замінити цифрами «9 804 962,31». 
2. В п.2 рішення №1 від 15.11.2016року цифри «5 710 147,50» замінити цифрами 
«6 497 117,50». Затвердити профіцит  міського бюджету загального фонду в сумі 
786 970 грн. за рахунок спрямування до бюджету розвитку коштів із загального 
фонду  бюджету.  
3. В п.3 рішення №1 від 15.11.2016року цифри «5 911 144,31» замінити цифрами  
«6 698 114,31». Затвердити дефіцит міського бюджету спеціального фонду  за 
рахунок залучення коштів загального фонду міського бюджету в сумі 786 970 грн.  
4. Збільшити обсяги: 
     4.1.  доходів  загального фонду міського бюджету на суму  949 320 грн.; 
     4.2. видатків загального фонду міського бюджету на суму 162 350 грн. 
     4.3. видатків спеціального фонду міського бюджету на  786 970 грн.  



5 . Кошти бюджету розвитку направити на: 
   - придбання екскаватора 450000,00грн.(одержувач КП «Деражнянський 
міськводоканал»); 
   -  капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. І. Зубкова, 13 – 
283600,00грн. (одержувач КП «Деражнянська ЖЕК №1»); 
  - на виготовлення проектно-кошторисної документації на «Будівництво споруди 
для регулювання рівнів води на водоймі в м.Деражня Хмельницької 
області»-53370,00грн.(одержувач КП «Деражнянський міськводоканал») 
6. Додатки  1-4 до рішення міської ради  від 22.12.2015 року № 3 із змінами   
викласти у новій редакції, що додаються. 
7. Додатки  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
8. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради      
Сидорук В.А., та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку  (голова комісії Яглінський В.С.)  

Міський голова                                                                      А.М.Ковпак 




