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           Проект: 

Василь ДРИЩ 

                                      

    

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

           РІШЕННЯ 

       сесії ради  VIIІ скликання 

від                       2023 року    №  
 

Про внесення змін до бюджету Шепетівської 

міської територіальної громади 

на 2023 рік. 

22565000000 

  (код бюджету) 

        Керуючись ст.75 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування", міська рада ВИРІШИЛА: 

І. Збільшити доходи бюджету Шепетівської міської територіальної громади  на суму 1 182 800,00 

грн., в тому числі: 

1.1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Шепетівської міської територіальної громади  

за рахунок збільшення міжбюджетних трансфертів, а саме: 

- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень 

органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях 

України, що зазнали негативного впливу у зв"язку з повномасштабною збройною агресією 

російської  федерації на суму 1 182 800,00 грн.   

ІІ. Збільшити видатки бюджету Шепетівської міської територіальної громади  на суму 1 182 000,00 

грн. 

2.1.  Збільшити видатки загального фонду бюджету Шепетівської міської територіальної громади 

на суму 920 000,00 грн. 

2.2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Шепетівської міської територіальної 

громади на суму 262 800,00 грн. 

ІІІ. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету Шепетівської міської територіальної громади 

на суму 262 800,00 грн. джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального 

фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2). 

ІV.  Внести зміни до рішення ХХХІV сесії міської ради VIII скликання від 27січня 2023 року №34 

«Про внесення змін до бюджету  Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік» цифру 

"514 172 793,00" доходи бюджету Шепетівської міської територіальної громади замінити 

відповідно на цифру "515 355 593". Внести зміни до рішення ХХХVІ сесії міської ради VIII 

скликання від 23лютого 2023 року №41 «Про внесення змін до бюджету  Шепетівської міської 

територіальної громади на 2023 рік»: цифру "624 980 150,07" видатки бюджету Шепетівської 

міської територіальної громади замінити відповідно на цифру "626 162 950,07". 

V. У зв’язку із внесеними змінами в додаток 1 рішення  ХХХІV сесії міської ради VIII скликання 

від 27 січня 2023 року №34 «Про внесення змін до бюджету  Шепетівської міської територіальної 

громади на 2023 рік», в додатки 2,3,5,7 рішення ХХХVІ сесії міської ради VIII скликання від 23 

лютого 2023 року №41 «Про внесення змін до бюджету  Шепетівської міської територіальної 

громади на 2023 рік» викласти їх у новій редакції відповідно до додатків 1,2,3,5,7 до цього 

рішення. 

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

VІІ. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради внести зміни до розпису бюджету 

Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік. 

VІІІ.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 



2 

 

 

 

   

   
 

 


