
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
позачергова тридцять дев’ята сесія 

сьомого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 
01 березня 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, 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 року (із змінами та доповненнями): 
1.1. В абз.3 п. 1. рішення, «видатки міського бюджету» цифри «14540809» замінити 
цифрами «14 900 809», « загального фонду» цифри «12 245927» замінити цифрами 
«12 605 927». 
 2. Затвердити дефіцит загального фонду міського бюджету, джерелом покриття 
якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду в сумі 
360000 грн. 
3. В п.2 рішення № 2 від 16.02.2018р. «дефіцит загального фонду міського бюджету» 
цифри «175 127» замінити цифрами «535 127». 
4. Збільшити обсяг видатків загального фонду в сумі: 
4.1. 10 000,00 грн фінансування  відповідно до Програми розвитку волейболу в  
м. Деражня на 2016-2019 рр.; 
4.2. 100 000,00 грн -  на спів фінансування робіт з поточного дрібного ремонту 
автомобільної дороги Голосків - Лука-Барська км 15+666-км 15+890 (влаштування 
тротуарів); 
4.3. 100 000,00 грн - на спів фінансування робіт з поточного дрібного ремонту 
автомобільної дороги Маниківці - Деражня км 17+206-км 17+406; 
4.4. 150 000,00 грн - на спів фінансування робіт з поточного дрібного ремонту 
автомобільної дороги Голосків - Лука-Барська км 15+666-км 15+890. 
5. Надати повноваження на виконання функцій замовника та одержувача бюджетних 
коштів з спів фінансування  робіт з вище вказаних об’єктів «Службу автомобільних 
доріг у Хмельницькій області» 



6. Додаток 2 до рішення міської ради від 22.12.2017 року № 3 «Про міський бюджет 
на 2018 рік» викласти у новій редакції, що додається. 
7. 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 


