
 

 

 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                             I   СЕСІЯ     VIII  СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   

   РІШЕННЯ №  
 

.05.2021                                                  м. Хуст  

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

на 2021 рік» (зі змінами від 29 січня, 

31 березня 2021 року) 
 

          07561000000 

         (код бюджету)     

     

  Відповідно до статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування  в  

Україні”, керуючись статтею 23 Бюджетного  кодексу України, рішення 

Драгівської сільської ради від 15 квітня 2021 року №175  «Про внесення змін до 

рішення №41 «Про бюджет Драгівської сільської територіальної громади на 

2021 рік» від 24.12.2020р. із змінами від 09.02.2021 року, 09.03.2021 року, 

25.03.2021 року та за погодженням з постійною депутатською комісією з 

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

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

міська рада 
   

                                              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, спрямування залишку 

коштів субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, що утворився на 

початок 2021 року, у межах загального обсягу видатків міського бюджету) 

згідно з додатком 3.1 до цього рішення; 

     профіциту за загальним фондом міського бюджету згідно з додатком 2 до 

цього рішення. 

     дефіциту за спеціальним фондом міського бюджету згідно з додатком 2 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 3 до цього рішення. 

        3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів             

бюджету Хустської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до 

цього рішення.       

       4. Затвердити на 2021 рік зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з 

додатком 4 до цього рішення.  

        5. 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 5 до цього рішення. 

       6. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Хустської міської 

територіальної громади на реалізацію місцевих (регіональних) програм 

згідно з додатком 6 до цього рішення. 

        7. Внести зміни до рішення I сесії VIII скликання від   17.12.2020 року №19  

«Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік» виклавши 

підпункт 12.1 пункту 12 даного рішення в новій редакції: «Здійснювати 

протягом 2021 року розподіл та перерозподіл обсягів  субвенцій і дотацій з 

Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, 

внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями, 

рішеннями Закарпатської обласної ради та розпорядженнями Закарпатської 

обласної державної адміністрації, рішеннями інших органів місцевого 

самоврядування». 

        8. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14.04.2021 

№214 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» у додатку 1 

рішення I сесії VIII скликання від 17.12.2020 року №19  «Про бюджет Хустської 

міської територіальної громади на 2021 рік» назву коду 22080400 викласти у 

редакції: «Надходження від орендної плати за користування майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності».  

       9. Внести наступні зміни в додатки до рішення  I сесії   VIII  скликання від 

31.03.2021 року №153 "Про внесення змін до рішення міської ради від 

17.12.2020 року №19 «Про бюджет Хустської міської територіальної громади 

на 2021 рік» (зі змінами від 29 січня 2021 року)": 

 9.1. Додаток 5 «Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік» викласти   

в новій редакції згідно з додатком 7 до цього рішення. 

 9.2. У додатку 7 «Зміни до розподілу витрат  бюджету Хустської міської  

територіальної громади на реалізацію місцевих /регіональних програм у 2021 

році» по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету/відповідальному 

виконавцю - «Фінансове управління» змінити назву програми  з «Програма 

забезпечення державної безпеки на території Хустської міської територіальної 

громади, матеріально-технічного забезпечення Хустського міжрайонного 

відділу (з дислокацією в м.Виноградів Закарпатської області)» на «Програма 

забезпечення державної безпеки на території Хустської міської територіальної 

громади, матеріально-технічного забезпечення Хустського міжрайонного 

відділу (з дислокацією в м.Виноградів Закарпатської області) УСБУ в 

Закарпатській області на 2021-2023 роки». 

 



 

 

       10. Дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету Хустської 

міської ради, управлінню Державної казначейської служби України у 

Хустському районі Закарпатської області  перерахувати до доходів загального 

фонду бюджету Хустської міської територіальної громади: 

- залишок коштів у сумі 0,36 грн.  –  цільові фонди, утворені Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади, який обліковується на рахунку 

спеціального фонду бюджету Хустської міської територіальної громади на                 

1 січня 2021 року; 

- залишок коштів у сумі 0,88 грн.  –  податок з власників наземних 

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, який 

перерахований Нанківською сільською радою до бюджету Хустської міської 

територіальної громади згідно Закону України від 17.11.2020 р. №1009-ІХ «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 

державних адміністрацій» та обліковується на рахунку спеціального фонду 

бюджету Хустської міської територіальної громади на 1 січня 2021 року,   у 

зв’язку зі змінами до податкового та бюджетного законодавства. 

       11.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.     

       12. 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 

 

 

 

 
 


