
проект                                                                                                                 

                                                           
УКРАЇНА  

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять сьома сесія 

восьмого скликання          

РІШЕННЯ                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                  

14 листопада 2022 року                               Деражня                                          №  
 

Про внесення змін до  бюджету  

Деражнянської міської територіальної 

громади на 2022 рік (код бюджету 22554000000) 
 

      Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до ст. 72, ч. ч. 7, 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, 

міська рада 

  

  ВИРІШИЛА:  
 

 1. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 23 грудня  

2021 року № 2 «Про бюджет Деражнянської міської територіальної громади на 

2022 рік», а саме:   

      1.1. Визначити дефіцит загального фонду місцевого бюджету в сумі                 

2 786 300 грн., джерелом покриття якого визначити:  

 

- вільний залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам загального фонду, який утворився станом на 01.01.2022 року 

в сумі 49 500 грн. (додатки №2, №3);  
 

- вільний залишок бюджетних коштів загального фонду місцевого 

бюджету, який утворився станом на 01.01.2022 року в сумі 2 736 800 грн. 

(додатки №2, №3). 

1.2. Визначити профіцит загального фонду бюджету в сумі 1 073 700 грн., 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 

до спеціального фонду (бюджет розвитку) (додатки № 2, №3). 

 1.3. У другому абзаці пункту 1 цифри  «203 308 307», «198 335 951» та 

«4 972 356» замінити цифрами «216 233 089,29», «206 351 251,82» та «9 881 

837,47» відповідно. 

  1.4. Додатки 2, 3, 6, 7, рішення міської ради від 23 грудня 2021 року № 2 

«Про бюджет Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік» 

викласти в новій редакції (додатки додаються).  



 

 2. Затвердити асигнування по КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» на централізовану закупівлю шкільного автобуса на умовах 

співфінансування в сумі 1 099 800 гривень. 

 

 3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (голова комісії Оксана БЕРЕГОВА). 

 

 

Міський голова                                                                                 Андрій КОВПАК 


