
                                                                                                               
УКРАЇНА 

 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

21 березня 2022 року                       Деражня                                        № 30   

 
 

Про внесення змін до бюджету Деражнянської  

міської територіальної громади на 2022 рік  
 

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

в Україні», п. п. 6, 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, п.22 розділу VI 

«Прикінцеві та перехідні положення» БУ України, виконавчий комітет 

Деражнянської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

      1. Внести зміни до п. 1.1 рішення виконавчого комітету №28 від 

18.03.2022 року «Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022 рік» виклавши в новій редакції. 

 

Міська рада КПКВ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» 

(загальний фонд): 

- на відшкодування за придбання продуктів харчування по закладах загальної 

середньої освіти - 82 983,30 грн.; 

- на відшкодування за придбання продуктів харчування  по закладах дошкільної 

освіти - 17 372,58 грн.; 

 - на відшкодування за придбання предметів, матеріалів, обладнання по інших 

закладах у сфері освіти - 46 824,50 грн. (дизельне паливо на суму 44 841,23 грн. 

та моторне масло на суму 1 983,27 гривень). 

 

Відділ освіти КПКВ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» 

(загальний фонд):  

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання - 432 000 грн. (паливно-

мастильних матеріалів (дизельне паливо - 287 000 грн., моторне масло - 20 000 

грн.), придбання шин до шкільних автобусів -  100 000 грн., придбання 

запчастин до шкільних автобусів на непередбачувані ремонти - 25 000 грн.), 

  - на придбання продуктів харчування  - 35 000 грн., 

- на оплату послуг, крім комунальних - 50 000 грн. (непередбачувані ремонти 

автобусів);              



  (спец. фонд. (бюджет розвитку)): 

  - на придбання обладнання довгострокового використання - 50 000 грн. 

(придбання генератора). 
 

2. Пункт 1.1 рішення виконавчого комітету №28 від 18.03.2022 року «Про 

внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 

2022 рік» вважати недійсним. 

 

3. Збільшити видатки за рахунок вільного залишку коштів загального 

фонду місцевого бюджету, що склався станом на 01.01.2022 року на придбання 

комп’ютерного обладнання (спец. фонд. (бюджет розвитку)) по міській раді 

КПКВ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» на суму 20 000 

гривень. 

       

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади Олексія 

БЕДНАРСЬКОГО. 

 

 

 
 

Міський голова                                                                        Андрій КОВПАК 


