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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                      сімнадцята сесія  
   сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

04 листопада 2016 р.                          м. Деражня                                                №2 

 Про зміни до міського бюджету   
на 2016 рiк 

           На підставі 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 №03/03-/16 від 
01.11.2016р., заслухавши інформацію головного  бухгалтера міськвиконкому 
Гончаренко І.Д., про  внесення змін до міського бюджету   на 2016 р. міська рада 

ВИРІШИЛА: 

       1. Внести  наступні  зміни  до міського бюджету на 2016 рік, затвердженого 
рішенням міської ради № 3  від 22.12.2015р. із змінами № 2 від 28.01.2016р., №1 
від 24.02.2016р., №1 від 29.02.2016р., №1 від 24.03.2016р., №3 від22.04.2016р., №2 
від 25.05.2016р., №1 від 06.07.2016 р., №1 від 20.07.2016р., №2 від 03.08.2016р., 
№2 від 16.08.2016р., №1 від 22.09.2016р., №1 від 05.10.2016р. : 

      1.1. В п.п.1 п.1 рішення «доходи міського бюджету» цифри «10 666 435» 
замінити цифрами «11 976 147», «доходи загального фонду міського бюджету» 
цифри «8002427» замінити цифрами «8 870 139», «доходи спеціального фонду 
міського бюджету» цифри «2 664 008» замінити цифрами «3 106 008»; 
       1.2.  В п.п.2 п. 1. рішення «видатки міського бюджету» цифри «11696106,70» 
замінити цифрами «13 006 658,70», цифри «3 538 178,89» замінити цифрами 
«3994190,89», цифри  «8 157 927,81» замінити цифрами «9 012 467,81». 

       2. В п.2 рішення №1 від 05.10.2016 року цифри «5 292 923» замінити цифрами 
«5 704 623». Затвердити профіцит  міського бюджету загального фонду в сумі 
411700грн. за рахунок спрямування до бюджету розвитку коштів із загального 
фонду  бюджету.  

    3. В п.3 рішення №1 від 05.10.2016року цифри «5493919,81» замінити цифрами 
«5905619,81».Затвердити дефіцит міського бюджету спеціального фонду  за 
рахунок залучення коштів загального фонду міського бюджету в сумі 411700грн.  

   4. Направити залишок коштів спеціального фонду від реалізації майна станом на 
01.01.2016року в сумі 840,00грн.  



   5. Збільшити обсяги: 
     5.1.  доходів  загального фонду міського бюджету на суму  867 712,00грн.; 
     5.2. доходів спеціального фонду міського бюджету на суму 442 000,00грн.; 
     5.3. видатків загального фонду міського бюджету на 456 012,00 грн., з них: 

 - 100000,00грн. направити на спів фінансування робіт по «Аварійному 
відновленню зруйнованих конструкцій з/б мосту на км 15+620 а/д Голосків - Лука- 
Барська» в м. Деражня Хмельницької області (одержувач «Служба автомобільних 
доріг у Хмельницькій області»); 
    - 43400,00грн. на забезпечення безкоштовним харчуванням учнів з багатодітних 
сімей, та соціально-вразливих верств населення загальноосвітніх навчальних 
закладів м.Деражня, які визначено рішенням Деражнянської районної ради; 
   - 83282,00грн.- поточний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. І.Зубкова,1; 
   - 27300,00грн.- на поточні витрати та преміювання працівників міської ради до 
Дня місцевого самоврядування; 
   -   5000,00грн.- фінансування футбольної команди «Олімп»; 
   -  20000,00грн. - оплата електроенергії по вуличному освітленню; 
   - 127030,00грн. – на одержувача КП «Деражнянська ЖЕК №1» на утримання 
об’єктів благоустрою; 
   - 40000,00грн. на поточний ремонт дорожнього покриття(одержувач КП 
«Деражнянська ЖЕК №1»); 
  - 10000,00грн. – очищення каналізаційного ставка (одержувач КП 
«Деражнянський міськводоканал») 
     5.4.  видатків спеціального фонду міського бюджету 854540,00грн. 

6. Кошти бюджету розвитку спеціального фонду розподілити на  
      -  проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки -2700,00грн.; 
      - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська, м.Деражня     
Хмельницької області(корегування) - 640 000,00грн.; 
      - придбання автовишки – 190000,00грн.(одержувач КП «Деражнянська ЖЕК 
№1»); 
      - інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування об’єкта 
будівництва: Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вул. Є. Андріюка 
(вул. Першотравнева) та частково вул. Барська в м. Деражня Хмельницької області 
-10000,00грн.; 
     - придбання комп’ютерної техніки – 11000,00грн. 

      7. Додатки  1-4 до рішення міської ради  від 22.12.2015 року № 3 із змінами   
викласти у новій редакції, що додаються. 

      8. Додатки  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

      9. 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 




