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бюджету Шепетівської міської 

територіальної громади на 2021  рік 
 

22565000000 

  (код бюджету) 
 

         Керуючись Бюджетним кодексом України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 
 

           I. Збільшити   доходи   бюджету   Шепетівської   міської   територіальної   громади   

на суму 13 674 802,00 грн. в т.ч.: 

        1.1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Шепетівської міської територіальної 

громади на суму 186 502,00 грн. за рахунок збільшення офіційних трансфертів, а саме: 

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок 

бюджетного періоду в сумі 95 702,00 грн.; 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 

90 800,00 грн. 

       1.2. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету Шепетівської міської 

територіальної громади на суму 13 488 300,00 грн. за рахунок: 

1.2.1. Перевиконання річних призначень станом на 01.09.2021 року на суму 241 000,00 грн., 

а саме: 

- надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних 

ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим  на суму 237 579,00 грн.; 

-  надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на 

суму 3 421,00 грн. 

1.2.2. За рахунок збільшення офіційних трансфертів на суму 13 247 300,00 грн. , з них: 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна 

школа для кращих результатів" на суму 5 247 300,00 грн. 

-  іншої субвенції з місцевого бюджету на суму 8 000 000,00 грн. 

        ІІ. Збільшити видатки бюджету Шепетівської міської територіальної громади  на суму   

14 049 643,39 грн. 

2.1.  Збільшити видатки загального фонду  бюджету Шепетівської міської територіальної 

громади  на суму  142 236,00 грн. 

2.2.  Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Шепетівської міської територіальної 

громади  на суму  13 907 407,39 грн. 

        ІІІ. Збільшити дефіцит загального фонду бюджету Шепетівської міської територіальної 

громади в сумі 374 841,39 грн.,  джерелом покриття якого визначити вільні лишки 

загального фонду (додаток 2). 

        ІV.Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету Шепетівської міської 



територіальної громади в сумі 419 107,39 грн., джерелом покриття якого визначити :  

кошти що передаються  із  загального  фонду  до  бюджету розвитку (спеціального фонду)  

(додаток 2); 

       V. Внести зміни до рішення ХІІІ (позачергової) сесії міської ради VIII скликання від 10 

серпня 2021 року №2 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної 

громади на 2021 рік»: цифру «393 391 770,00» доходи бюджету Шепетівської міської 

територіальної громади замінити відповідно на цифру «407 066 572,00», цифру 

«400 168 211,00» видатки бюджету міста замінити відповідно на цифру «414 217 854,39». 

        VІ. У зв’язку із внесеними змінами в додатки 1,2,3,5,6,7 рішення  ХІІІ (позачергової)  

сесії міської ради  VIII скликання від 10 серпня 2021 року №2 «Про внесення змін до 

бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік», викласти їх у новій 

редакції відповідно до додатків 1,2,3,5,6,7 до цього рішення. 

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

       VІІІ. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради внести зміни до розпису 

бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік. 

        ІХ. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії 

Олійник Г.В.) та начальника фінансового управління Дрища В.О. 

 

 

 
           

Міський голова                                                    Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


