
 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

    

   

АНДРУШІВСЬКА  МІСЬКА РАДА                                                 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

П’ята сесія                                                                                Восьмого скликання 

 

26.02.2021                                                                                                     №5 
 

Про внесення змін до бюджету   

Андрушівської міської територіальної громади 

на 2021 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 838 207 гривень вільних залишків 

бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади. 

2.Внести зміни у рішення міської ради від 23.12.2020 № 31  «Про бюджет  

Андрушівської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме: 

2.1. У підпункті 1) пункту 1 цифри 177 506 093, 172 929 693, 4 576 400 

замінити, відповідно, цифрами 177 785 716, 173 209 316, 4 576 400. 

2.2. Пункт 1) доповнити підпунктом 1.1) такого змісту:  

«1.1 Затвердити  інші субвенції з бюджетів територіальних громад до 

бюджету міської територіальної громади згідно з додатком 1.1.». 

 2.3.У   підпункті   2)    пункту    1      цифри    177 506 093, 172 929 693, 4 

576 400 замінити, відповідно, цифрами 178 623 923, 173 646 229, 4 977 694. 

 2.4. Пункт 1 доповнити підпунктами 5), 6),  такого змісту:  

«5) Установити в цілому дефіцит загального фонду бюджету міської 

територіальної громади у сумі 436 913 гривень, з них: 
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- профіцит загального фонду 

бюджету міської територіальної громади у сумі 401 294 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 838 207 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного 

залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, який 

виник станом на 01.01.2021.»; 

 

«6) Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міської 

територіальної громади у сумі 401 294 гривень, джерелом покриття якого 

визначити  надходження коштів із загального  фонду до  бюджету  розвитку  

(спеціального фонду)  у  сумі 401 294 гривень». 

 

2.5. У пункті 5 цифри 34 353 340 гривень замінити, відповідно, цифрами 

34 566 820 гривень. 

 

2.6. Пункт 7 викласти у такій редакції: 

 “Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної 

громади на 2021 рік: 

1) до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади 

належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та 

трансферти, визначені статтею 97, 101 Бюджетного кодексу України.  

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України”. 

 

2.7. Пункт 8 викласти у такій редакції: 

 “Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

міської територіальної громади на 2021 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені пунктами 41, 6 частини 1 статті 

691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 

Бюджетного кодексу України; 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України”. 
 

2.8.  Пункт 9 викласти у такій редакції: 

“9.  Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду 

бюджету міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами 

статей 691, 101 Бюджетного кодексу України, залишки коштів спеціального 

фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли станом на 

01.01.2021, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 

Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно 

з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються 

на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу 

України ”. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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3.Додатки 1 – 5  викласти в новій 

редакції та доповнити рішення сесії додатками 1.1, 6. 

4. Рішення набирає чинності з моменту прийняття. 

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

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

секретаря Андрушівської міської ради Прокопенко О.В.. 

 

 


