УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
дев’ята сесія
сьомого скликання
РІШЕННЯ
22 квітня 2016 р.

м. Деражня

№3

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 п.7 ст.78, п.1, п.2 ст. 72
Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію головного бухгалтера
міськвиконкому Гончаренко І.Д., про внесення змін до міського бюджету
на 2016 рік, 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. :
1.1. В п.п.1 п. 1. рішення, цифри «4 935 555,03» замінити цифрами
«5447384,68», цифри «2 499707,24», замінити цифрами «2635969,89», цифри
«2435847,79» замінити цифрами «2811414,79 ».
2. В п.2 рішення №1 від 24.03.2016року цифри «2 428347,79» замінити
цифрами «2 803 914,79». Збільшити дефіцит міського бюджету спеціального
фонду за рахунок залучення коштів загального фонду міського бюджету на
375567,00 грн.
3. В п.3 рішення №1 від 24.03.2016 року цифри «2 237 838» замінити
цифрами «2 613 405». Збільшити профіцит міського бюджету загального
фонду на 375567,00 грн. за рахунок спрямування до бюджету розвитку
коштів із загального фонду бюджету.
4. В п.3 рішення № 1 від 29.02.2016 року цифри «255 307,24» замінити
цифрами «391569,89», джерелом покриття дефіциту міського бюджету
загального фонду визначити вільний залишок бюджетних коштів загального
фонду в сумі 136262,65 грн.

5. Вільний залишок загального фонду міського бюджету направити на КФК:
100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство»- на одержувача КП
«Деражнянський міськводоканал» в сумі 7317,20 грн матеріали для
проведення водопостачання на кладовище та поточного ремонту фонтану);
010116 «Органи місцевого самоврядування» - 98210,45 грн (зарплата);
100203 «Благоустрій міста» - 30735 грн (придбання енергозберігаючих ламп,
кабелю для вуличного освітлення та фарби).
6. Кошти бюджету розвитку спеціального фонду направити на КФК:
- 150101 «Капітальні вкладення» - «Реконструкція водопровідної мережі
по вул. Першотравнева в м. Деражня Хмельницької області» на суму 370567
грн (одержувач бюджетних коштів КП «Деражнянський міськводоканал»).
- 100202 «Водопровідно – каналізаційне господарство» - придбання
насосної станції для підвищення тиску води на суму 5000 грн.
7. Додаток 2, 3, 4 до рішення міської ради від 22.12.2015 року № 3 із
змінами викласти у новій редакції, що додається.
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

