
 

 

 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                             ІI   СЕСІЯ     VIII  СКЛИКАННЯ 

 

      РІШЕННЯ № 707 

23.12.2021                                                  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, 30 липня, 

20 жовтня, 03 грудня 2021 року)        
 

 

  07561000000 

 (код бюджету)   
 

         Відповідно до статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування  в  

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

       розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 р.                  

№ 1632-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та 

розвиток об’єктів соціально-культурної сфери»;  

       розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р.                  

№ 1662-р «Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам у 2021 році та перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2021 рік»;  

              розпорядження  Закарпатської ОДА від  16.12.2021 №1026   «Про 

перерозподіл субвенції з державного бюджету  на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа» ;  

        розпорядження Закарпатської ОДА від  16.12.2021 №1027   «Про розподіл 

та перерозподіл субвенцій з державного бюджету у галузі охорони здоров’я на 

2021 рік»; 

       розпорядження Закарпатської ОДА від   16.12.2021 №1028   «Про розподіл 

додаткової дотації з державного бюджету  на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії у 2021 році»;  

     розпорядження  Закарпатської ОДА від  16.12.2021 №1029   «Про розподіл 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними 



 

закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення 

кисневих станцій у 2021 році»;  

     розпорядження  Закарпатської ОДА від  16.12.2021 №1030   «Про розподіл 

та перерозподіл субвенцій з державного бюджету у галузі освіти на 2021 рік»;  

      висновок фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської 

ради від 02.12.2021 року №106/01-16 «Про стан виконання бюджету Хустської 

міської територіальної громади за січень-листопад 2021 року» ,        

     та за погодженням з постійною депутатською комісією з питань соціально- 

економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, розвитку підприєм- 

ництва, 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 зміни обсягу доходів, перерозподілу видатків 

у межах  зміни обсягу доходів міського бюджету, 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 60 000,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального 

фонду бюджету – 60 000,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення; 

     надання кредитів з бюджету Хустської міської територіальної  громади у 

сумі 60 000,00 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду 

бюджету – 60 000,00 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. Зменшити обсяг резервного фонду бюджету Хустської міської 

територіальної громади на 2021 рік в сумі 135 000,00 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 


