
 

 
 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             третя сесія  

сьомого скликання 
 

РІШЕННЯ 

28 січня  2016р.                                      Деражня                                           № 2 
 

 

                     Про зміни до  

              міського бюджету  на  2016 рiк. 

 

  Керуючись п.23 ч.2 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до п.7 ст.78 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.: 

 1.1. В абз.3 п. 1. рішення,  цифри «4 428 200» замінити цифрами «4 447 455», цифри 

«2 244 400» замінити цифрами «2 249 655», цифри «2183 800» замінити цифрами 

«2 197 800 ». 

       2. В абз.5 п. 1 рішення, цифри «2176300» замінити цифрами «2190300». 

Джерелом покриття дефіциту міського бюджету спеціального фонду визначити 

вільний залишок бюджетних коштів  спеціального фонду в сумі 14000,00грн..  

       3. Установити дефіцит міського бюджету загального фонду, джерелом покриття 

якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду в сумі 

5255,00грн. Вільний залишок :  

      загального фонду в сумі 5255грн. розподілити на КФК100202 «Водопровідно-

каналізаційне господарство» на придбання теплоізоляційних матеріалів (одержувач 

бюджетних коштів КП «Деражнянський міськводоканал»); 

     спеціального фонду  в сумі 14000грн.(кошти від сплати єдиного податку)   

направити на КФК 150101 (одержувач бюджетних коштів КП «Деражнянський 

міськводоканал») для перерахунку проектно- кошторисної документації по об’єктах: 

- «Реконструкція водопровідної мережі по вул. Першотравнева в м.Деражня 

Хмельницької області»; 

- «Реконструкція артезіанських свердловин станції II – III підйому з 

встановленням станції знезараження питної води м.Деражня»; 

 -    «Реконструкція напірного колектора від КНС №4 до станції штучної біологічної 

очистки господарсько-побутових стоків в м.Деражня Хмельницької області». 

    4. Додаток  3 до рішення міської ради   від 22.12.2015 року № 3   «Про  міський 

бюджет на 2016 рік»   викласти у новій редакції, що додається. 



    5. Додаток 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

    6. 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 


