
  

 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                              I   СЕСІЯ     VIII  СКЛИКАННЯ 

Проект   

   РІШЕННЯ №  

           .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, 31 травня, 30 червня 2021 року)        
 

  07561000000 

 (код бюджету)   
 

         Відповідно до статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування  в  

Україні”, статей 23,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи: 

      розпорядження голови  Закарпатської ОДА від  25.06.2021  №628 «Про 

розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-

культурної сфери»; 

      розпорядження голови  Закарпатської ОДА від  14.07.2021   №710 «Про 

розподіл субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров’я на 2121 рік»; 

     рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від  15.07.2021  №347 

«Про спрямування коштів цільових субвенцій та перерозподіл видатків у 

межах загального обсягу у 2021 році»; 

       рішення Міжгірської селищної ради від 14.07.2021 №823 “Про внесення 

змін до рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року №682 “Про бюджет 

Міжгірської селищної територіальної громади на 2021 рік” (зі змінами від 

11.02.2021 року №755, від 15.04.2021 року №793,   від 27.05.2021року №795);  

       рішення Пилипецької сільської  ради від 14 липня 2021 року  №2 “Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 24 грудня 2020 року №43 “Про 

бюджет Пилипецької сільської територіальної громади на 2021 рік” (зі 

змінами від 18.02.2021 р.  №125;  від 04.03.2021 р. №13;  від 02.04.2021р. №8; 

від 28.05.2021р. №15; від 03.06.2021 р. №2; від 21.06.2021 р. №10);  

       рішення  Хустської  районної  ради  від  15 липня 2021 року №176 «Про 

внесення змін до рішення районної ради від 24 грудня 2020 року №74 «Про 

районний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 04.03., 13.04.2021); 

       висновок фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської 

ради від  15.07.2021р. №60, 

       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, у межах змін 

кредитування, у межах загального обсягу видатків міського бюджету) згідно з 

додатком 3.1 до цього рішення; 

    повернення кредитів до бюджету Хустської міської територіальної 

громади у сумі 55 000,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до 

спеціального фонду бюджету – 55 000,00 гривень згідно з додатком 4 до цього 

рішення; 

     надання кредитів з бюджету Хустської міської територіальної  громади у 

сумі 55 000,00 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду 

бюджету – 55 000,00 гривень згідно з додатком 4 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 5 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 6 до цього рішення. 

       6. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Хустської міської 

територіальної громади на реалізацію місцевих (регіональних) програм 

згідно з додатком 7 до цього рішення. 

       7. Збільшити обсяг резервного фонду бюджету Хустської міської 

територіальної громади на 2021 рік в сумі 500 000,00 грн. 

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

       9. 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 


