
                                                                                       

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                          ІІІ   СЕСІЯ     VIII  СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ   

   РІШЕННЯ №  
 

.12.2022                                                          м. Хуст  
 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 23.12.2021 року  

№726  «Про бюджет Хустської міської  

територіальної громади на 2022 рік » 

(зі змінами від 16 лютого,  24 березня, 05 квітня,  

12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 

15 липня, 04 серпня, 01 вересня, 16 вересня,  

27 вересня, 11 жовтня, 28 жовтня, 01 листопада,  

21 листопада, 29 листопада  2022 року)      
 

          07561000000 

         (код бюджету)     

     

           Відповідно до статті 26,65 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в  Україні», пунктів 22 та 222 Прикінцевих та перехідних 

положень Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 14,23 Бюджетного  

кодексу України, враховуючи рішення виконавчого комітету Хустської міської 

ради від 02.12.2022 №593 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

23.12.2021 року №726  «Про бюджет Хустської міської територіальної громади 

на 2022 рік » (зі змінами від 16 лютого,  24 березня, 05 квітня, 12 квітня, 19 

квітня, 05 травня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня, 16 

вересня, 27 вересня, 11 жовтня, 28 жовтня, 01 листопада, 21 листопада, 29 

листопада 2022 року)», лист фінансового управління від 05.12.2022 р. №106/01-

16 «Про стан виконання бюджету Хустської міської територіальної громади за 

січень-листопад 2022 року», беручи до уваги лист Закарпатської ОВА від 

28.11.2022 р. №15036/06-10 «Щодо передбачених обласному бюджету коштів 

для реалізації програм», лист Департаменту фінансів Закарпатської ОВА від 

01.12.2022 р. №1622/02.2-15 «Про внесення змін до бюджетних призначень», 

лист Ямпільської селищної ради від 01.12.2022 №1561/02-23, та за 

погодженням з постійною депутатською комісією з питань соціально-

економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, розвитку 

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

міська рада 

                                              ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2022 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, видатків, 

зміни до спрямування  залишків коштів, що утворилися на 01.01.2022 року та у 

межах загального обсягу видатків) згідно з додатком 3.1 до цього рішення; 

фінансування бюджету Хустської міської територіальної громади згідно з 

додатком 2 до цього рішення. 

2. Зменшити розмір резервного фонду бюджету Хустської міської 

територіальної громади на 2022 рік на 617 737  грн. 

3. Внести зміни до додатку 3 рішення міської ради «Про бюджет 

Хустської міської територіальної громади на 2022 рік» - «Розподіл видатків 

бюджету Хустської міської територіальної громади на 2022 рік» та змінити 

бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Хустської 

міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців 

за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

4. Внести зміни на 2022 рік до міжбюджетних трансфертів згідно з 

додатком 4 до цього рішення. 

5. Внести зміни до обсягу капітальних вкладень бюджету у розрізі    

інвестиційних проектів у 2022 році згідно з додатком 5 до цього рішення. 

6. Внести зміни до розподілу витрат бюджету Хустської міської 

територіальної громади на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з 

додатком 6 до цього рішення. 

7. Установити, що невикористані на кінець 2022 року кошти іншої 

субвенції, передбаченої обласному бюджету Закарпатської області, 

залишаються на його рахунку для здійснення відповідних витрат у 2023 році з 

урахуванням їх цільового призначення. 

8.  Установити, що невикористані на кінець 2022 року кошти іншої 

субвенції, передбаченої бюджету Ямпільської селищної територіальної 

громади, залишаються на його рахунку для здійснення відповідних витрат у 

2023 році з урахуванням їх цільового призначення. 

9.  Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.     

10.  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 


