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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Двадцять третя сесія 

восьмого скликання          

РІШЕННЯ                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                  

23 грудня 2021 року              Деражня                                             № 1 

 

 

Про внесення змін до  бюджету  

Деражнянської міської територіальної 

громади на 2021 рік (код бюджету 22554000000) 
 

Керуючись п. 23 ч. 2 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 обсяг доходів та видатків на суми: 
 

103 100 - дотація з місцевого бюджету 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 на 2021 рік. 

420,72 грн. - інша субвенція з місцевого бюджету, передана Вовковинецькою  

СТГ.  

             

2. Зменшити обсяг доходів та видатків на суми:   

331 986 грн. - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості; 

 

          293 188 грн. - субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету (головний розпорядник – служба у справах дітей); 

 

          3. Визначити профіцит загального фонду бюджету МТГ в сумі 212 438 грн., 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального 
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фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) (додатки № 2, №3 викласти 

в новій редакції).  

 

4. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 24 грудня  

2020 року № 1 «Про бюджет Деражнянської міської територіальної громади 

на 2021 рік», а саме:  

4.1. У першому абзаці пункту 1 цифри  «174 623 826», «172 138 371» та «2 485 

455» замінити на «194  325 986», «183  905 631» та «10 420 355» відповідно.  

4.2. У другому абзаці пункту 1 цифри  «174 623 826», «172 022 891» та «2 600 

935» замінити на «202 548 325,72», «182 764 517,72» та «19 783 808 відповідно.  

 

5. Додатки 1- 3, 5,6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

 

6. Виконавчому апарату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення 

в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої 

статті 28 Бюджетного кодексу України. 

 

7. 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 


