
 
    

 
                                 
                                                      

АНДРУШІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Чотирнадцята позачергова сесія                                             Восьмого скликання 
                                                                                                         
19.11.2021                                                                                                        № 2       
 
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 671 641 гривень залишків бюджетних 
коштів спеціального 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», зі змінами, а 
саме: 
2.1. У підпункті 1) пункту 1 цифри 184 749 514, 179 719 369, 5 030 145 
замінити, відповідно, цифрами 188 306 032, 183 274 336, 5 031 696. 
2.2.   У   підпункті   2)    пункту    1      цифри    191 833 675,   179 757 144,  
12 076 531 замінити, відповідно, цифрами 196 061 834, 181 346 290, 14 715 
544. 
2.3. Підпункти 5), 6),  пункту 1 викласти в такій редакції:  
«5) Установити в цілому профіцит загального фонду бюджету міської 
територіальної громади у сумі 1 928 046 гривень, з них: 
- профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 
7 773 741 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів 
із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 
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- дефіцит  загального фонду бюджету міської  територіальної  громади  у   
сумі 5 845 695 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного 
залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, який 
виник станом на 01.01.2021., в т. ч. за рахунок: 
- залишку коштів бюджету міської територіальної громади – 5 653 430 
гривень; 
- залишку коштів освітньої субвенції – 192 535 гривень»; 
«6) Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної 
громади у сумі 9 683 848 гривень, джерелами покриття якого визначити: 
- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
у сумі 7 773 741 гривень; 
- використання залишків коштів спеціального фонду бюджету міської 
територіальної громади, які виникли станом 01.01.2021, у сумі 1 910 107 
гривень, у т. ч.:  
від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, 
екологічного податку – 54 976 гривень; 
від  надходжень до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим та місцевими радами -  698 239 гривень.; 
від  надходжень  бюджету розвитку бюджету міської територіальної громади – 
1 064 162 гривень; 
від надходжень відшкодування втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва – 92 730 гривень». 
2.4. У пункті 5 цифри 40 718 362 гривень замінити, відповідно, цифрами 
42 445 271 гривень. 
3. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою. 
4. Додатки 1 – 6  викласти в новій редакції та доповнити рішення сесії 
додатком 3.2. 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Ткаченко Д.В.) та 
секретаря міської ради Прокопенко О. В. 

 
Міський голова                                                                    Галина БІЛЕЦЬКА 
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