
                          

                                      

 

 
                                 

                                   Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
XXXV  сесії міської ради  VII скликання 

 

 

від  15 лютого 2018 р.    №18 

             м. Шепетівка 
 

Про внесення змін до  

бюджету міста на 2018  рік. 

 

      Відповідно до Бюджетного кодексу України та керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні » міська рада ВИРІШИЛА: 

 

      1.Збільшити доходи міського бюджету на суму 200 000,00 грн., в тому числі: 

1.1.По загальному фонду міського бюджету на суму 200 000,00 грн. за рахунок збільшення 

офіційних трансфертів на суму 200 000,00 грн., а саме: іншої субвенції з місцевого бюджету 

від Судилківської сільської ради. 

      2. Збільшити видатки міського бюджету в сумі 21 237 125,00 грн., в тому числі за 

рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету від Судилківської сільської ради в сумі  

200 000,00 грн.. 

      3.Установити дефіцит загального фонду бюджету міста в сумі 20 098 262,00 грн.. 

джерелом покриття якого визначити залишок бюджетних коштів по загальному фонду 

станом на 01.01.2018 року (додаток 2). 

      4.Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету міста в сумі 7 118 312,00                        

грн. джерелом покриття якого визначити: 

- кошти, що передаються із загального фонду бюджету міста до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) в сумі  6 179 449,00 грн. (додаток 2) 

- залишок бюджетних коштів станом на 01.01.2018 року на рахунку цільового фонду 

Шепетівської міської ради «Розвиток міста»  в сумі 100 000,00 грн. 

- залишок бюджетних коштів станом на 01.01.2018 року на рахунку бюджету розвитку 

(спеціального фонду) в сумі 838 863,00 грн. 

      5. Внести до рішення XXXII сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 

9 «Про бюджет міста Шепетівка на 2018 рік» наступні зміни: в пункті 1 цифру 

«419 255 246,00» доходи бюджету міста замінити на цифру «419 455 246,00» та цифру   

«419 255 246,00» видатки бюджету міста замінити відповідно на цифру «440 492 371,00». 

      6. У зв’язку із внесеними змінами в додаток 1,2,3,5,6,7,8 рішення XXXII сесії міської 

ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 9 «Про бюджет міста Шепетівка на 2018 рік»  

викласти їх у новій редакції відповідно до додатків 2,3,6,7,8 до цього рішення. 

      7. Додатки № 1,2,3,5, 6,7,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

      8. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради внести зміни до розпису 

бюджету міста на 2018 рік. 

      9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

соціально-економічного розвитку міста, планування бюджету, фінансів (голова комісії 

Ю.М.Шайнога) та начальника міського фінансового управління В.О.Дрища. 

 

 

                   Міський голова                              М.І.Полодюк 

 



 

 

Готував: 

Начальник   фінансового управління                              В.Дрищ 

 

Погоджено:  

 

Начальник  юридичного відділу                                                             Г.Бабась 

 

Секретар міської ради                                                       М.Кикоть 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


