
                                                               

   УКРАЇНА 
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

шістдесят друга сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

      11 листопада 2019 року               м. Деражня                                             № 1 

         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,  ч.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, на 
основі висновку управління фінансів Деражнянської райдержадміністрації                 
№04/03-103/19 від 06.11.2019р., 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 21.12.2018 р. (із змінами): 
1.1. В абз.2 п.1 рішення «доходи міського бюджету» цифри «19 241294» 
замінити цифрами  «20 039 045», «загального фонду» цифри «17681 310» 
замінити цифрами «18 479 061»; 
1.2. В абз.3 п. 1. рішення, «видатки міського бюджету» цифри «29183364,14» 
замінити цифрами «29 981 115,14»,   «загального фонду»  цифри «13 368 895»  
замінити цифрами «13 669 005»,  «спеціального фонду» цифри «15 814 
469,14» замінити цифрами «16 312 110,14». 
2. Затвердити: 
- профіцит загального фонду міського бюджету за рахунок спрямування до 
бюджету розвитку коштів із загального фонду  бюджету в сумі 497641 грн; 
- дефіцит спеціального фонду в сумі 497641 грн, за рахунок залучення коштів 
загального фонду міського бюджету. 
3. В п.3 рішення № 2 від 22.10.2019 р. «профіцит загального фонду міського 
бюджету» цифри «4 791 166» замінити цифрами «5288807», «дефіцит 
міського бюджету спеціального фонду» цифри «14 254 485,14» замінити 
цифрами   «14 752 126,14». 
4. Збільшити обсяг видатків: загального фонду на суму 300110 грн, з них: 



  - 100 000 грн. - співфінансування на поточний дрібний ремонт автомобільної 
дороги державного значення Т-23-16 Маниківці – Деражня км 14+606 - км 17 
+206 (одержувач «Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області»); 
-172110 грн - закупівля матеріалів, обладнання для поточних робіт 
водопровідної і каналізаційної мережі, та придбання запчастин до 
комунальної техніки (одержувач КП «Деражнянський міськводоканал»); 
-24000 грн на придбання серверу та камер відео нагляду; 
спеціального фонду бюджету розвитку на 497641 грн, з них: 
- 68829 грн для  співфінансування робіт з капітального ремонту  
багатоквартирних житлових будинків (заміна вікон) (одержувач бюджетних 
коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1»); 
- 384754 грн – придбання комунальної техніки на  КП Деражнянська ЖЕК 
№1. 
5. Додатки 1-5 до рішення міської ради   від 21.12.2018 року №2   «Про  
міський бюджет на 2019 рік»   викласти у новій редакції, що додаються. 
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                                                                       Ковпак А. М. 
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                         


