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УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
сорок друга сесія
сьомого скликання
РІШЕННЯ
24 травня 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 ст. 72, п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, на
основі висновку управління фінансів Деражнянської райдержадміністрації
№04/03-50/18 від 16.05.2018 р., 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 22.12.2017 р., (із змінами та доповненнями):
1.1. В абз.2 п.1 рішення «доходи міського бюджету» цифри «17096031»
замінити цифрами «17 435 271», «загального фонду» цифри «13396 000»
замінити цифрами «13 510 240», «спеціального фонду» цифри «3700 031»
замінити цифрами «3 925 031».
1.2. В абз.3 п. 1. рішення, «видатки міського бюджету» цифри «20261515»
замінити цифрами «20 600 755», «загального фонду» цифри «9671 431»
замінити цифрами «9 768 831», «спеціального фонду» цифри «10590 084»
замінити цифрами «10 831 924».
2. Затвердити:
- профіцит міського бюджету загального фонду, за рахунок спрямування до
бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету в сумі 16840 грн;
- дефіцит міського бюджету спеціального фонду в сумі 16840 грн за рахунок
залучення коштів загального фонду міського бюджету.
3. В п.3 рішення № 2 від 18.04.2018 р. «профіцит міського бюджету
загального фонду» цифри «6 679 957» замінити цифрами «6 696 797»,
«дефіцит міського бюджету спеціального фонду» цифри «6 890 053» замінити
цифрами «6906 893».
4. Збільшити обсяг видатків:

4.1. спеціального фонду бюджету розвитку на 241840 грн, з них:
- 234840 грн - реконструкція водовідведення вул. Туза м. Деражня
Хмельницької області (одержувач бюджетних коштів КП «Деражнянський
міськводоканал»);
- 7000 грн - проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.
4.2. загального фонду на 97400грн, з них:
- 10800грн – закупівля матеріалів для поточного ремонту водопровідної вежі
центральної частини міста по вул. Грушевського;
- 6600 грн – придбання магнітометра, датчика;
- 60000 грн - компенсація виплат на пільговий проїзд окремих категорій
громадян;
- 10000 грн - фінансування по програмі «Забезпечення пожежної безпеки на
території м. Деражня на 2016-2020 роки»;
- 10000грн – фінансування по програмі «Розвитку волейболу в м. Деражня
Хмельницької області на 2016-2019 роки».
5. З 18 травня 2017 р. оплату праці міського голови та інших посадових осіб
міської ради та її виконавчого комітету здійснювати у порядку визначеному
постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” виходячи з
посадових окладів встановлених в додатках 50, 55 до цієї постанови (в
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 363).
6. Додатки 1,2,3,4 до рішення міської ради від 22.12.2017 року № 3 «Про
міський бюджет на 2018 рік» викласти у новій редакції, відповідно до
додатків 1-4 до цього рішення.
7. Додатки 1- 4 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

