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УКРАЇНА  

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

сорок перша сесія 

восьмого скликання          

РІШЕННЯ 

                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                  

20 лютого 2022 року                                       Деражня                                                 № 2 

 

 

Про внесення змін до  бюджету  

Деражнянської міської територіальної 

громади на 2023 рік (код бюджету 2255400000) 
 

      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.Збільшити доходи і видатки по загальному фонду на суму субвенції з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2023 рік - 181 412 гривень. 

 

     2. Визначити: 

 

2.1 дефіцит загального фонду місцевого бюджету в сумі 8 425 271,86 грн., 

джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального 

фонду місцевого бюджету, який утворився станом на 01.01.2023 року 8 425 271,86 

гривень. 

2.2. профіцит загального фонду бюджету в сумі 2 431682,32 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  

2022 року № 1 «Про бюджет Деражнянської міської територіальної громади на 2023 

рік», а саме:  

3.1 У першому абзаці пункту 1 цифри «201 613 615», «199 165 915» та «2 447 

700» замінити відповідно цифрами «201 795 027», «199 347 327» та «2 447 700». 
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3.2. У другому абзаці пункту 1 цифри «201 613 615», «199 165 915» та «2 447 700» 

замінити відповідно цифрами «210 220 298,86», «205 340 916,54» та «4 879 382,32».  

 

4. Внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення сесії міської ради від 23 грудня 

2022 року № 1 «Про бюджет Деражнянської міської територіальної громади на 2023 

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

 

        5. 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 

 

 

 

 

 

 


