
!  
 УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
п’ятдесят четверта сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

    березня 2019 року                           м.  Деражня                                     №  

   Про зміни до міського  
бюджету  на  2019 рiк 

   Керуючись п.23 ч.2 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 72, п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, заслухавши   
інформацію головного  бухгалтера   міськвиконкому  Гончаренко  І. Д.  про  внесення 
змін до міського бюджету   на 2019 рік, міська рада    

ВИРІШИЛА: 

1. Внести  наступні  зміни  до міського бюджету на 2019 рік, затвердженого 
рішенням міської ради № 3  від 21.12.2018р.(із змінами): 
1.1. В абз.3 п. 1. рішення, «видатки міського бюджету» цифри «18 010 098» замінити 
цифрами «18 506 994», « загального фонду» цифри «16 047 051» ,  «спеціального 
фонду» цифри «1 963 047» замінити цифрами «2 459 943». 

2. Затвердити дефіцит: 
- спеціального фонду в сумі 496 896грн., джерелом покриття якого визначити 
вільний залишок бюджетних коштів  спеціального фонду.  
3. Надати повноваження на виконання функцій замовника та одержувача бюджетних 
коштів з «Реконструкції парку культури та відпочинку - влаштування спортивного 
сектору по вул. Миру в м. Деражня Хмельницької області» ДП «Хмельницькій 
обласній службі єдиного замовника».    
4. Додатки  2, 3 до рішення міської ради   від 21.12.2018 року №2   «Про  міський 
бюджет на 2019 рік»   викласти у новій редакції, що додаються. 
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.)   

                Міський голова                                                        Ковпак  А. М. 
Вик.Гончаренко І.Д. 
Тел.2-25-55 
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                          



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Додаток 1                  

до рішення міської ради 
                                                                                                                                 від   березня 2019 №  

1. Провести зміни видатків спеціального фонду за рахунок вільного залишку коштів 
спеціального фонду в сумі 496 896грн. в розрізі КПК: 

 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 
Збільшити асигнування по одержувачу коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1»  

                         на березень по  КЕКВ 3210- 15000 грн. 
0117330 «Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури 
комунальної власності» 
Збільшити асигнування по одержувачу коштів КП «Деражнянський міськводоканал»  
                                 на березень по КЕКВ 3210 – 164396 грн. 
0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 
Збільшити асигнування по одержувачу коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1»  

                          на березень по  КЕКВ 3210- 217500 грн. 
0117361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку» 
Збільшити асигнування по одержувачу коштів ДП «Хмельницька обласна служба 
єдиного замовника»  
                                   КЕКВ 3210 на березень – 100 000  грн. 
2. Провести зміни видатків загального фонду в розрізі КПК: 
0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого  бюджету» 
Зменшити асигнування по одержувачу коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1» 
                                   З березня по КЕКВ 2610-33700 грн. 
0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» 
Збільшити асигнування по одержувачу коштів КП «Деражнянський міськводоканал»  
                                   на березень по  КЕКВ 2610- 33700,00 грн. 

Головний бухгалтер                                                                 Гончаренко І. Д. 


