
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                               I   СЕСІЯ   VIII  СКЛИКАННЯ 

 

   РІШЕННЯ № 58 
 

29.01.2021                                               м. Хуст  

Про внесення змін до рішення міської  
ради від 17.12.2020 року №19 «Про бюджет  
Хустської міської територіальної громади  

на 2021 рік» 

 

          07561000000 

         (код бюджету)         
  

              Відповідно до статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування  

в  Україні”, керуючись статтею 23 Бюджетного  кодексу України, враховуючи 

наказ Міністерства фінансів України від 30.12. 2020 №827 «Про внесення змін 

до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11», подання 

головних розпорядників коштів – виконавчого комітету Хустської міської ради, 

управління освіти, релігій та у справах національностей, управління культури, 

молоді і спорту та за погодженням з постійною депутатською комісією з питань 

соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, розвитку 

підприємництва, автотранспорту, зв’язку, промисловості та торгівлі, сесія 

Хустської  міської ради 
 

                                              ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2021 рік: 

        доходів бюджету Хустської міської територіальної громади згідно з 

додатком 1 до цього рішення;        

       видатків бюджету Хустської міської територіальної громади за головними 

розпорядниками коштів (у межах змін обсягу доходів, у межах загального 

обсягу видатків міського бюджету) згідно з додатком 2.1 до цього рішення. 

        2. Затвердити зміни до додатку 3 рішення міської ради «Про бюджет 

Хустської міської територіальної громади на 2021 рік» - «Розподіл видатків 

бюджету Хустської міської територіальної громади на 2021 рік» згідно з 

додатком 2 до цього рішення. 

        3. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Хустської міської 

територіальної громади на реалізацію місцевих (регіональних) програм 

згідно з додатком 3  до цього рішення. 

        4. Затвердити на 2021 рік зміни до розподілу коштів бюджету розвитку 
на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію,  



 

капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної 

інфраструктури за об’єктами, згідно з додатком 4 до цього рішення. 

        5. Привести у відповідність до бюджетної класифікації розпис доходів 

бюджету Хустської міської територіальної громади,  додаток 1 до рішення                

І сесії Хустської міської ради VІІІ скликання від 17.12.2020 року №19 «Про 

бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме: 

Позицію: 

«13030000 Рентна плата за користування надрами», 

Замінити позицією : 

«13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного 

значення». 

Позицію: 

«13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення», 

Замінити позицією : 

«13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування 

інших корисних копалин загальнодержавного значення».  

Позицію: 

«18000000 Місцеві податки», 

Замінити позицією : 

       «18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) 

згідно з Податковим кодексом України».   

        6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку , планування, 

бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, автотранспорту, зв’язку, 

промисловості та торгівлі. 

 

 

Міський голова                                                             Володимир КАЩУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


