
                                      
 

                                                                                  

 

АНДРУШІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Двадцята сесія                                                                      Восьмого скликання 

                                                                                                         

17.03.2022                                                                                            № 2        

 

Про внесення змін до  

бюджету Андрушівської  

міської територіальної  

громади на 2022 рік 

 

(06557000000) 
      код бюджету 

 

 

 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Спрямувати на проведення витрат 1 110 000 гривень вільних залишків 

бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади. 

2. Внести зміни у рішення міської ради від 21.12.2021 № 33  «Про бюджет  

Андрушівської міської територіальної громади на 2022 рік», зі змінами, а саме: 

2.1.   У   підпункті   2)    пункту    1      цифри    209 563 620, 200 031 429, 9 532 

191 замінити, відповідно, цифрами 210 673 620, 201 141 429, 9 732 191; 

2.2. У   підпункті   4)    пункту    1      цифри    700 000 та 0,3 замінити, 

відповідно, цифрами 475 000 та 0,2; 

2.3. Підпункти 5), 6) пункту 1 викласти в наступній редакції:  

«5) Установити в цілому дефіцит загального фонду бюджету міської 

територіальної громади у сумі 3 278 691 гривень, з них: 

- профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 4 160 447 гривень, напрямом використання якого визначити передачу 

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду); 

- дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 7 439 138 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного 
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залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, який 

виник станом на 01.01.2022., в тому числі:  

- за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади – 6 673 828 

гривень; 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними 

закладами охорони здоров»я послуг щодо проектування та встановлення 

кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з 

державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 765 310 

гривень»; 

«6) Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міської 

територіальної громади у сумі 7 425 604 гривень, джерелами покриття якого 

визначити: 

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) у сумі 4 160 447 гривень; 

- використання залишків коштів спеціального фонду бюджету міської 

територіальної громади, які виникли станом 01.01.2022, у сумі 3 265 157 

гривень, у т. ч.:  

від  надходжень до цільових фондів, утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим та місцевими радами -  679 644 гривень; 

від надходжень бюджету розвитку бюджету міської територіальної 

громади – 2 585 513 гривень.» 

2.4. У пункті 5 цифри  50 244 964 гривень замінити, відповідно, цифрами 

51 579 964 гривень. 

3. Рішення доповнити пунктом 23 такого змісту: «23. Внески до статутного 

капіталу комунальних підприємств Андрушівської міської ради здійснювати, в 

тому числі, шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств 

без включення їх до мережі розпорядників і одержувачів коштів бюджету 

міської територіальної громади». 

4. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття Андрушівською міською 

радою. 

5. Додатки 2, 4, 6 викласти в новій редакції (додаються). 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Ткаченко Д.В.). 

 

Міський голова                                                                           Галина БІЛЕЦЬКА 


