
 
 УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ятдесят перша сесія 
сьомого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
06  грудня 2018 року                     м. Деражня                                          № 2  

 
   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, ч.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, на 
основі висновку  управління фінансів Деражнянської райдержадміністрації 
№ 04/03-115/18 від 03.12.2018 р., 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): 
1.1. в абз. 2  п.1 рішення «доходи міського бюджету» цифри «23 650 449» 
замінити цифрами  «25 040 797,84», «загального фонду» цифри «19 461 338» 
замінити цифрами «20 011 177», «спеціального фонду» цифри «4 189 111» 
замінити цифрами «5 029 620,84»; 
1.2. в абз.3 п. 1. рішення, «видатки міського бюджету» цифри «26815 933» 
замінити цифрами «28 206 631,84», «загального фонду» цифри «9 976 475»  
замінити цифрами «10 526 314», «спеціального фонду» цифри «16 839 458» 
замінити цифрами «17 680 317,84». 
2. Затвердити дефіцит спеціального фонду міського бюджету, джерелом 
покриття якого визначити залишок коштів спеціального фонду в сумі 
350,00грн. 
3. Збільшити: 
 3.1. кошторисні призначення  спеціального фонду в розмірі 69,84 грн по 
коду   25 010 400, та направити залишок коштів в сумі 350,00 грн.; 
3.2. обсяг видатків загального фонду в сумі 549 839,00 грн; 
3.3. обсяг видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 840 440,00 
грн, та направити їх на одержувачів : 

           ♦ КП «Деражнянський міськводоканал»: 



  -  для проведення робіт з реконструкції водовідведення вул. Робітничої м. 
Деражня, Хмельницької області, вартість яких складає 403190,00грн.; 
 -  придбання глибинного насосу 4L 9\17 вартістю 20250,00 грн.; 
           ♦ КП «Деражнянська ЖЕК №1» для оплати робіт з капітального 
ремонту: 
-дорожнього покриття вул. Миру в сумі 244 000,00 грн; 
-покрівель житлових будинків в сумі 173 000,00 грн. 

4. Додатки  1-3 до рішення міської ради   від 22.12.2017 року № 3   «Про  
міський бюджет на 2018 рік»   викласти у новій редакції, відповідно до 
додатків 1-3  цього рішення.      
5. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
6. Визнати таким, що втратив чинність п.7 рішення міської ради від 
09.06.2017року №2 «Про зміни до міського бюджету на 2017рік». 
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                                                     Ковпак А. М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


