УКРАЇНА
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РІШЕННЯ
17 жовтня 2018 року

м. Деражня

№1

Про зміни до міського
бюджету на 2018 рiк
Керуючись п.23 ч.2 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до ч.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, на основі
висновку управління фінансів Деражнянської райдержадміністрації № 04/03101/18 від 03.10.2018р., заслухавши інформацію головного бухгалтера
міськвиконкому Гончаренко І. Д. про внесення змін до міського бюджету на
2018 рік, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести наступні зміни до міського бюджету на 2018 рік, затвердженого
рішенням міської ради № 3 від 22.12.2017р.(із змінами та доповненнями):
1.1. В абз.2 п.1 рішення «доходи міського бюджету» цифри «22 757 225»
замінити цифрами «23 500 449», «загального фонду» цифри «18 832 194»
замінити цифрами «19 311 338», «спеціального фонду» цифри «3 925 031»
замінити цифрами «4 189 111».
1.2. В абз.3 п. 1. рішення «видатки міського бюджету» цифри «25 922 709»
замінити цифрами «26 665 933», «загального фонду» цифри «9 697 331»
замінити цифрами «10 176 475», «спеціального фонду» цифри «16 225 378»
замінити цифрами «16 489 458».
2. Збільшити обсяг видатків:
загального фонду на суму 479 144 грн, в тому числі:
- 294 802 грн на заробітну плату, енергоносії та інші поточні видатки;
- 96 628 грн - субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного
користування, чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів
спільного користування (забезпечення безкоштовним харчуванням дітей
соціально-вразливих верств населення, що не мають довідок як
малозабезпечені);

- 87 714 грн на одержувача КП «Деражнянський міськводоканал» для
поточного ремонту водонапірної башти та придбання матеріалів для КНС №4;
спеціального фонду бюджету розвитку на суму 264 080 грн, в тому числі :
- 14 000 грн на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.
- одержувачу бюджетних коштів КП «Деражнянський міськводоканал»
- 49 080 грн - співфінансування по об’єкту: «Реконструкція водопровідної
мережі між 1-2-3-5 артсвердловинами в районі с. Шарки та станціями І-ІІ-ІІІ
підйому води в м. Деражня Хмельницької області;
- одержувачу бюджетних коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1» - 201 000 грн,
з них:
- 56 000 грн - виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального
ремонту приміщення автостанції;
- 30 000 грн придбання каналізаційної машини;
- 115 000 грн- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку.
3. Додаток 1-3 до рішення міської ради від 22.12.2017 року № 3 «Про міський
бюджет на 2018 рік» викласти у новій редакції, відповідно до додатків 1-3 до
цього рішення.
4. Додатки 1- 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
5. 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.).
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