
 

 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                            IV  СЕСІЯ     VIII  СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ  

   РІШЕННЯ №  
 

..2023                                                 м. Хуст  

Про внесення змін до рішення міської  

ради від 16.12.2022 року №1123 «Про бюджет  

Хустської міської територіальної громади  

на 2023 рік»  

 

          0756100000 

         (код бюджету)     

     

           Відповідно до статті 26,65 Закону України “ Про місцеве 

самоврядування  в  Україні ”, керуючись статтею 14,23 Бюджетного  кодексу 

України, враховуючи висновок фінансового управління виконавчого комітету 

Хустської міської ради від  27.01.2023 року № 05/01-16  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 2023 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, видатків та 

спрямування залишку коштів, що утворився на початок 2023 року) згідно з 

додатком 3.1 до цього рішення; 

     надання кредитів із спеціального фонду бюджету Хустської міської 

територіальної громади у сумі 100 000 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 2023 рік» - «Розподіл видатків 



 

бюджету Хустської міської територіальної громади на 2023 рік» згідно з 

додатком 3 до цього рішення. 

        3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів             

бюджету Хустської міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до 

цього рішення.       

       4. Затвердити на 2023 рік зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з 

додатком 5 до цього рішення.  

       5. Затвердити на 2023 рік зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету 

у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення. 

       6. Затвердити розподіл залишку коштів субвенцій з державного бюджету, 

що утворився на 01.01.2023 року за об'єктами на реконструкцію та 

будівництво згідно з додатком 6.1 до цього рішення.  

       7. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Хустської міської 

територіальної громади на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно 

з додатком 7  до цього рішення. 

       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 

 

 

 

 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107

