
 

 

  

 

                    

                   

                   

                                         

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

12 травня  2022 року                                м. Шепетівка                                                    № 100 

 

Звіт про виконання  бюджету Шепетівської 

міської територіальної   громади  за 2021 

рік 

 

Керуючись частиною 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України та  ст.28 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України №252 від 

11.03.2022 року, виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити звіт про виконання загального фонду бюджету Шепетівської міської 

територіальної громади  за 2021 рік по доходах в сумі 414 869 273,77   грн. і по видатках в 

сумі 376 044 616,82 грн. (додаток 1). 

2. Затвердити звіт про виконання спеціального фонду бюджету Шепетівської міської 

територіальної громади  за 2021 рік по доходах в сумі 42 926 191,77  грн. і по видатках в сумі 

57 267 462,01 грн. (додаток 2).  

3. Зняти з контролю рішення: 

VI сесії міської ради  від 25.02.2021 р. № 45 „Про внесення змін до бюджету 

Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 рік”; 

VII сесії міської ради від  25.03.2021 р. № 17 „Про внесення змін до бюджету 

Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 рік”; 

IХ сесії міської ради від  27.04.2021 р. № 14 „Про внесення змін до бюджету 

Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 рік”; 

Х сесії міської ради від  27.05.2021 р. № 28 „Про внесення змін до бюджету 

Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 рік”; 

ХII сесії міської ради від 29.07.2021 р. № 42 „Про внесення змін до бюджету 

Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 рік”; 

ХIII (позачергової) сесії міської ради від 10.08.2021 р. № 2 „Про внесення змін до 

бюджету Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 рік”; 

ХV сесії міської ради від 1.10.2021 р. № 16 „Про внесення змін до бюджету 

Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 рік”; 

ХVI (позачергової) сесії міської ради від 26.10.2021 р. № 1 „Про внесення змін до 

бюджету Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 рік”; 

ХVII сесії міської ради від 4.11.2021 р. № 5 „Про внесення змін до бюджету 

Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 рік”; 

ХVIII сесії міської ради від 25.11.2021 р. № 43 „Про внесення змін до бюджету 

Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 рік”; 

ХIХ (позачергової) сесії міської ради від 09.12.2021 р. № 4 „Про внесення змін до 

бюджету Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 рік”; 



 

 

 

 

 

 

ХХ сесії міської ради від 23.12.2021 р. № 32 „Про внесення змін до бюджету 

Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 рік”. 

Розпорядження №277-2021р. від 29.12.2022р. „Про внесення змін до бюджету 

Шепетівської міської територіальної громади  на 2021 рік”. 

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

соціально-економічного розвитку громади, бюджету та  фінансів (голова комісії Олійник Г.) 

та начальника фінансового управління Шепетівської міської ради Дрища В.        

                            

   

 

Міський голова                                                                                               Віталій БУЗИЛЬ 

 


