
 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 

26  травня 2022 року                                 м. Шепетівка                                                        № 119 

 

Про внесення змін до бюджету Шепетівської 

міської територіальної громадина 2022 рік 
 

22565000000 

(код бюджету) 
 

 

Керуючись ст.75 Бюджетного кодексу України, ст.28 Закону України "Про місцеве 

самоврядування", Постанови Кабінету Міністрів України №252 від 11.03.2022 року, 

виконавчий комітет 
 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.  Збільшити видатки бюджету Шепетівської міської територіальної громади  на суму  

1 780 000,00 грн. 

1.1.Збільшити видатки загального фонду бюджету Шепетівської міської територіальної 

громади  на суму 142 902,00 грн. 

1.2 Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Шепетівської міської 

територіальної громади  на суму 1 637 098,00 грн. 

2. Збільшити дефіцит загального фонду бюджету Шепетівської міської територіальної 

громади  на суму 1 330 000,00 грн. джерелом покриття якого визначити залишок коштів 

загального фонду бюджету станом на 1 січня 2022 року (додаток 2). 

3. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету Шепетівської міської 

територіальної громади  в сумі 1 637 098,00 грн. джерелом покриття якого 

визначити(додаток 2). 

3.1. Залишок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку)станом на 1 січня2022 

року в сумі    450000,00 грн.; 

3.2. Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 1 187 098,00 грн. 

4.  Внести зміни до рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 

20травня 2022 року №114 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської 

територіальної громади на 2022 рік»:цифру "456 786 107,08" видатки бюджету Шепетівської 

міської територіальної громади замінити відповідно на цифру «458 566 107,08». 

5.  У зв’язку із внесеними змінами в додатки2,3,7 рішення виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради від 20травня 2022 року №114 «Про внесення змін до бюджету 

Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік» , додаток 5 рішення виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради від 12 травня 2022 року №102 «Про внесення змін до 

бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік», додаток 6 рішення 

ХХІV(позачергової) сесії міської ради VІІІ скликання від 18 березня 2022р. №6  «Про 

внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік» 

викласти їх у новій редакції відповідно до додатків2,3,5,6,7 до цього рішення. 

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

7. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради внести зміни до розпису 

бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік. 

 



 

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

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

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

 

 

 

Міський голова          Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 


