
!  
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сорок перша сесія 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

18 квітня 2018 року                       м. Деражня                                            № 2 

   Про зміни до міського бюджету на 2018 рік 

   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 22.12.2017р. (із змінами та доповненнями): 
1.2. В абз.3 п. 1. рішення, «видатки міського бюджету» цифри «18 093 640» 
замінити цифрами «20 261 515», «загального фонду» цифри «12 605 927» 
замінити цифрами «9 671 431»,  «спеціального фонду» цифри «5 487 713»  
замінити цифрами «10 590 084». 
2. Затвердити: 
- профіцит міського бюджету загального фонду, за рахунок спрямування до 
бюджету розвитку коштів із загального фонду  бюджету в сумі 5 022 075грн; 
-  дефіцит загального фонду міського бюджету, джерелом покриття якого 
визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду в сумі 65504 
грн; 
-  дефіцит міського бюджету спеціального фонду в сумі 5 102 371 грн, в тому 
числі  за рахунок залучення коштів загального фонду міського бюджету 
5022075 грн та дефіцит в сумі 80296 грн, джерелом покриття якого є вільний 
залишок спеціального фонду. 
3. В п.3 рішення №1 від 01.03.2018р. «профіцит міського бюджету загального 
фонду» цифри «1 657 882» замінити цифрами «6 679 957», «дефіцит міського 
бюджету загального фонду» цифри «535 127» замінити цифрами «600631», 
«спеціального фонду» цифри «1787682» замінити цифрами   «6 890 053». 
 4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду бюджету розвитку на: 



4.1. одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянський міськводоканал» - 
1020524 грн, з них:  
- співфінансування по будівництву споруди для регулювання рівнів води в 
меженний період на водоймі в м. Деражня Хмельницької області -148092грн; 
- виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції 
водовідведення вул. Робітничої в м. Деражня Хмельницької обл. -14930грн; 
-  капітальний ремонт двигуна екскаватора -180247грн.; 
- реконструкція водовідведення вул. Подільська м. Деражня Хмельницької 
області – 534922грн.; 
- реконструкція зовнішніх мереж господарсько-питного водопостачання по 
вул. Туза та частково вул. Подільська в м. Деражня Хмельницької області- 
142333грн.  
4.2. одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1» - 
4064270грн, з них: 
- капітальний ремонт покрівель житлових будинків – 800000грн.; 
- придбання санітарного модуля -145000грн.; 
-  придбання токарного станка – 70 000грн;     
- придбання електрогенератора -17700грн.; 
- придбання електромеханічного дровокола (колуна) – 31570грн.; 
- капітальний ремонт дорожнього покриття – 3 000 000грн.; 
4.3. придбання ноутбука та проектора в сумі 17577грн. 
5. Додаток 2,3,4 до рішення міської ради   від 22.12.2017 року № 3   «Про  
міський бюджет на 2018 рік» викласти у новій редакції, відповідно до 
додатків 2-4 до цього рішення. 
6. Додатки 2- 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
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 
                                                                                                                                                                                                                                                                         




