
                                         
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

позачергова шістдесят восьма сесія 

сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

14 квітня 2020 року                            м. Деражня                                        № 2 

 

   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.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, 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 20.12.2019р.: 

1.1.  В абз.3 п. 1. рішення, «видатки міського бюджету» цифри «21 614 346» 

замінити цифрами «21 654 728», « загального фонду» цифри «18 140 170» замінити 

цифрами «17 659 413»,  «спеціального фонду» цифри «3 474 176» замінити цифрами 

«3 995 315». 

2. Затвердити: 

        - профіцит загального фонду місцевого бюджету за рахунок спрямування до 

бюджету розвитку коштів із загального фонду  бюджету в сумі 521 139 грн; 

       -   дефіцит спеціального фонду в сумі 521139 грн  за рахунок залучення коштів 

загального фонду місцевого бюджету; 

         - дефіцит загального фонду місцевого бюджету, джерелом покриття якого 

визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду в сумі 40382 грн. 

3. В п.2 рішення № 2 від 24.03.2020р. «профіцит загального фонду місцевого 

бюджету» цифри «2 490 323» замінити цифрами «3 011 462», «дефіцит місцевого 

бюджету спеціального фонду» цифри «2 606 776» замінити цифрами   «3 127 915», 

«дефіцит місцевого бюджету загального фонду» цифри «816282» замінити цифрами 

«856 664». 

4. Додатки  2-5 до рішення міської ради   від 20.12.2019 року №2   «Про  місцевий 

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

5. 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 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                         Додаток 1 

                                                                                                                                                    до рішення міської ради 

                                                                                                                                                   від  14 квітня 2020 №2  

 

 

1. Провести зміни видатків загального фонду за рахунок направлення 

вільного залишку коштів загального фонду в сумі 40382грн.  в розрізі 

КПКВ: 

          0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

          забезпечення»» 

   Збільшити асигнування   на квітень  по  КЕКВ 2210- 25382,00 грн. 

           0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету  

           Збільшити асигнування  на квітень по КЕКВ 2620-15000 грн. 

 

        2. Провести зміни загального фонду  за рахунок спрямування до бюджету 

розвитку коштів загального фонду  по КПКВ: 

           0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

           інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету». 

           Зменшити асигнування по одержувачу коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1»  

           КЕКВ 2610: з квітня.- 521139  грн.  

 3. Провести зміни видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) за 

рахунок залучення  коштів загального фонду  по КПКВ: 

             0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  

             інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

             Збільшити асигнування по одержувачу коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1»  

      на квітень по  КЕКВ 3210- 521139 грн. 

 

   

 

 

         Головний бухгалтер                                                   Ірина ГОНЧАРЕНКО 
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