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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

позачергова п’ята сесія 

восьмого скликання 
                                                                                                                                               ПРОЄКТ 

РІШЕННЯ 
 

28 січня  2021 року                     м. Деражня                                              №  
 

Про внесення змін до  бюджету Деражнянської міської територіальної 

громади на 2021 рік (22554000000) код бюджету 

       

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

Україні», відповідно до ч. ч. 7, 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 24 грудня  

2020 року № 1 «Про бюджет Деражнянської міської територіальної громади на 

2021 рік» , а саме:  

 змінити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету на 

рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з 

додатком 3 до цього рішення. 

2. Визначити:  

         2.1  дефіцит загального фонду місцевого бюджету в сумі  

754,6 тис. грн. (754 618 грн.), джерелом покриття якого визначити вільний 

залишок бюджетних коштів загального фонду місцевого бюджету, який 

утворився станом на 01.01.2021 року (додаток № 3); 

     2.2. профіцит загального фонду місцевого бюджету в сумі 650,1 тис. грн., 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 

до спеціального фонду (бюджет розвитку).  

-   3. Затвердити асигнування на збільшення статутного капіталу  в сумі 370,1 тис. 

грн. - на поповнення статутного фонду для спеціалізованого лісогосподарського 

комунального підприємства  «Флора» (придбання крана-маніпулятора SG-7500). 

4. Додатки 3,4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

5. Виконавчому апарату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення 

в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої 

статті 28 Бюджетного кодексу України. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Валентину СИДОРУК та постійну комісію міської ради з питань планування 

фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії   

О.Берегова). 

 

Міський голова                                                                 Андрій КОВПАК 
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