
 

 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

двадцять шоста сесія 
сьомого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
   16  травня 2017 року                  м. Деражня                                      № 1 
 
 
   Про зміни до міського  
бюджету  на  2017 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 
№04/03-66/17 від 11.05.2017р., заслухавши   інформацію    головного  
бухгалтера   міськвиконкому  Гончаренко І. Д., про  внесення змін до 
міського бюджету   на 2017 рік, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1.Внести  наступні  зміни  до міського бюджету на 2017 рік, затвердженого 
рішенням міської ради № 3  від 23.12.2016р.(із змінами та доповненнями) : 
 
1.1. В абз.2 п.1 рішення «доходи міського бюджету» цифри «9 676 600» 
замінити цифрами  «11 319 800», «доходи загального фонду» цифри «9 101 
500» замінити цифрами «10 362 200», «спеціального фонду» цифри «575100» 
замінити цифрами «957 600». 
 
1.2. В абз.3 п. 1. рішення, «видатки міського бюджету» цифри «11 128 422» 
замінити цифрами «13 029 622», «видатки міського бюджету загального 
фонду» цифри «6 745 430» замінити цифрами «5 803 430», «спеціального 
фонду» цифри «4 382 992» замінити цифрами «7 226 192». 
 
2. Затвердити: 
-  профіцит загального фонду міського бюджету за рахунок спрямування до 
бюджету розвитку коштів із загального фонду  бюджету в сумі 2 460 700 
грн.;  



-  дефіцит загального фонду міського бюджету, джерелом покриття якого 
визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду в сумі 
258000грн.; 
-   дефіцит спеціального фонду за рахунок залучення коштів загального 
фонду міського бюджету  в сумі 2 460 700грн. 
 
3. В п.3 рішення № 1 від 17.03.2017р. «профіцит міського бюджету 
загального фонду» цифри «3 304 686» замінити цифрами «5 765 386», 
«дефіцит міського бюджету спеціального фонду» цифри «3 807 892» 
замінити цифрами   «6 268 592». 
 
4. Додаток  2, 3, 4 до рішення міської ради   від 23.12.2016 року № 3   «Про  
міський бюджет на 2017 рік» із змінами та доповненнями   викласти у новій 
редакції, що додається. 
 
5. Додаток 1 - 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 
6. 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 
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 


