
 

                                                                                                           
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                      одинадцята сесія  
сьомого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
6 липня 2016 року                           м. 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 №03/03-109/16 від 01.07.2016р., 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. : 
      1.1. В п.п.1 п.1 рішення «доходи міського бюджету» цифри «6954708» 
замінити цифрами «7 754 341», «доходи загального фонду міського 
бюджету» цифри «4420700» замінити цифрами «5 215 333», «доходи 
спеціального фонду міського бюджету» цифри «2 534 008» замінити 
цифрами «2 539 008»; 
      1.2.  В п.п.2 п. 1. рішення №2 від 25.05.2016р.,  цифри «7 978 779,70» 
замінити цифрами «8 778 412,70», цифри «2 635 969,89» замінити цифрами 
«2 750 602,89», цифри «5 342 809,81» замінити цифрами «6 027 809,81». 
 
       2. В п.3 рішення №1 від 22.04.2016року цифри «2 613 405» замінити 
цифрами «3 293 405». Затвердити профіцит  міського бюджету загального 
фонду в сумі 680000,00грн. за рахунок спрямування до бюджету розвитку 
коштів із загального фонду  бюджету.  
 



    3. В п.2 рішення №2 від 25.05.2016року цифри «2 808 801,81» замінити 
цифрами «3 488 801,81». Затвердити дефіцит міського бюджету спеціального 
фонду  за рахунок залучення коштів загального фонду міського бюджету в 
сумі 680 000,00грн. 
 
      4. Збільшити: 
   4.1. обсяг доходів загального фонду міського бюджету на суму 
794633,00грн.; 
   4.2. обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету на суму 
5000,00грн.; 
   4.3. обсяг видатків загального фонду міського бюджету на суму 
114633,00грн. 
   4.4. обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на суму 
685000,00грн. 
 
      
        5. Видатки спеціального фонду в сумі 685000,00грн. направити: 
- 5000,00грн. для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки; 
- 450000,00грн.- капітальний ремонт вулиць комунальної власності 
(одержувач КП «Деражнянська ЖЕК №1») ; 
- 230000,00грн.- капітальний ремонт покрівель житлових будинків 
(одержувач КП «Деражнянська ЖЕК №1»).  
 
      6. Додатки  1, 2, 3, 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 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


