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УКРАЇНА  

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

двадцять  четверта сесія 

восьмого скликання          

РІШЕННЯ 

                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                  

11 лютого 2022 року                               Деражня                                           № 2 

 

 

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. Визначити: 

 

1.1.  дефіцит загального фонду місцевого бюджету в сумі  6 183 867,97 

грн., джерелом покриття якого визначити: 

- вільний залишок бюджетних коштів загального фонду місцевого бюджету, 

який утворився станом на 01.01.2022 року - 5 180 767,97 грн.; 

- вільний залишок коштів загального фонду місцевого бюджету, що склався 

станом на 01.01.2022 року на проведення розрахунків протягом опалювального 

періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, 

організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних 

місцевих бюджетів, за рахунок відповідної додаткової дотації з державного 

бюджету - 103 100 грн.; 

- вільний залишок коштів загального фонду місцевого бюджету, що склався 

станом на 01.01.2022 року, а саме інша субвенція з місцевим бюджетам на 

погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі та на поточну 

заробітну плату і нарахування на заробітну плату, розрахункові виплати а 

також інші видатки (затверджена рішенням сесії №14-45/2020 від 4 грудня 2020 

року ) -  900 000 грн. (додатки № 2, №3); 

 



 2 

1.2. дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету в сумі  

1 209 397,47 грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок 

бюджетних коштів спеціального фонду місцевого бюджету, який утворився 

станом  01.01.2022 року, а саме:  

- вільний залишок коштів спеціального фонду місцевого бюджету по 

екологічному податку - 49 868,47 грн.; 

- вільний залишок коштів спеціального фонду місцевого бюджету по бюджету 

розвитку - 1 159 529 гривень. (додатки № 2, №3). 

 

          2. Визначити профіцит загального фонду бюджету в сумі 3 368 147 грн., 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 

до спеціального фонду (бюджет розвитку) (додатки № 2, №3 викласти в новій 

редакції).  

 

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

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

2022 рік», а саме:  

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

«4 972 356» замінити на «210 701 572,44», «201 151 671,97» та «9 549 900,47» 

відповідно.  

 

 4.  Внести зміни до додатків 2,3,6,7 рішення сесії міської ради від 23 

грудня 2021 року № 2 «Про бюджет Деражнянської міської територіальної 

громади на 2022 рік» та викласти їх в новій редакції (додатки додаються). 

 

 5. Виконавчому апарату міської ради забезпечити оприлюднення цього 

рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 

четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 

 

           6. 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 

 

 

 

 

 

 


