
 
 

 
 

УКРАЇНА 
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ята сесія 
сьомого скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
29 лютого 2016 року                        Деражня                                              № 1 
 
 
   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 ч.2 ст.101 
Бюджетного кодексу України, звернення Деражнянської районної ради за вх. 
№ 14/1 від 18.01.2016р., 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. : 
    1.1.  В п.п.1 п. 1. рішення,  цифри «4 450 037,24» замінити цифрами 
«4855907,24», цифри «2 252 237,24» замінити цифрами «2 499707,24», цифри 
«2197800» замінити цифрами «2 356 200 ». 
 
       2. В  п. 2 рішення № 2 від 28.01.2016р., цифри «2 190 300» замінити 
цифрами «2348700». Джерелом покриття дефіциту міського бюджету 
спеціального фонду визначити вільний залишок бюджетних коштів  
спеціального фонду в сумі 158400,00грн..  
 
       3. в п.2 рішення №1 від 24.02.2016р., цифри «7837,24» замінити цифрами 
«255307,24», джерелом покриття дефіциту міського бюджету загального 
фонду визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду в 
сумі 247470грн.  
      4. Вільний залишок :  
    4.1.  загального фонду направити на КФК: 
100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство»-8700грн.- ремонт 
глибинних насосів(одержувач бюджетних коштів КП «Деражнянський 
міськводоканал»); 



100203 «Благоустрій міста» - 65450грн. на придбання енергозберігаючих 
ламп, світильників та ін.(одержувач бюджетних коштів КП «Деражнянська 
ЖЕК № 1»); 
010116 «Органи місцевого самоврядування» - 93420грн. – зарплата ; 
130112 «Інші видатки» - 10000грн.- фінансування футбольної команди 
«Олімп»; 
250323 «Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи 
ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування» 
(спів фінансування забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів  
в загальноосвітніх навчальних закладах м. Деражня) -  69900грн. 
     
 
 4.2. спеціального фонду  в сумі 158400грн.(кошти від сплати єдиного 
податку)  на  КФК 150101 - проектні роботи по об’єкту «Реконструкція 
станції штучної біологічної очистки господарсько-побутових стоків в м. 
Деражня Хмельницької області» (одержувач бюджетних коштів КП 
«Деражнянський міськводоканал»). 
 
    5. Додаток  3 до рішення міської ради   від 22.12.2015 року № 3 із змінами   
викласти у новій редакції, що додається. 
 
    6. Додаток  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 
    7. 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 
 


