
                                         
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

позачергова сімдесят п’ята сесія 

сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

22 вересня 2020 року                     м. Деражня                                           № 1 

 

    Про зміни до місцевого  

бюджету м. Деражня на  2020 рiк 
 

    Керуючись п.23 ч.2 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до ст. 72, п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України,  на 

основі висновку  засідання комісії районної ради з питань планування 

бюджету і фінансів, заслухавши   інформацію  головного  бухгалтера   

міськвиконкому  Гончаренко  І. Д. про  внесення змін до місцевого бюджету 

м. Деражня  на 2020 рік,  міська рада   

 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести  наступні  зміни  до місцевого бюджету на 2020 рік, затвердженого 

рішенням міської ради № 2  від 20.12.2019 р.: 

1.1. В абз.2 п.1. рішення, «доходи місцевого бюджету» цифри «22456159» 

замінити цифрами «24 153 962», «загального фонду» цифри «19326 535» 

замінити цифрами «21 024 338». 

1.2. В абз.3 п. 1. рішення «видатки місцевого бюджету» цифри «23980 452»  

замінити цифрами «25 770 435», « загального фонду» цифри «15 143 132» 

замінити цифрами «16 840 935», «спеціального фонду» цифри «8 837 320» 

замінити цифрами «8 929 500». 

2. Збільшити доходи та видатки місцевого бюджету загального фонду на суму 

1 697 803 грн, за рахунок субвенції з місцевого бюджету,  на проведення 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. 

3. Затвердити: 

        - профіцит загального фонду місцевого бюджету за рахунок спрямування 

до бюджету розвитку коштів із загального фонду  бюджету в сумі 92 180 грн; 

       - дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету в сумі 92 180 грн, за 

рахунок залучення коштів загального фонду місцевого бюджету. 

4. В п.3 рішення № 2 від 03.09.2020 р. «профіцит місцевого бюджету 

загального фонду» цифри «5 577 743» замінити цифрами «5 669 923», «дефіцит 

місцевого бюджету спеціального фонду» цифри «5 707 696» замінити цифрами   

«5 799 876». 



5.  Додатки 1,2,3,5 до рішення міської ради   від 20.12.2019 року №2 «Про 

місцевий бюджет м. Деражня на 2020 рік» викласти у новій редакції, що 

додаються. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради    

Валентину Сидорук та постійну комісію міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку  (голова комісії 

Валерій Яглінський).  

 

 

  

 
        

Міський голова                                                                          Андрій КОВПАК 
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