
 

 

                                                                                                      

 УКРАЇНА   

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

                                                        РІШЕННЯ                                  

 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

 

від 14 вересня 2021 року  

м. Городня 

 
 

Про внесення змін до рішення сесії   

міської ради «Про місцевий  бюджет   

Городнянської міської територіальної 

громади на 2021 рік» 

(код бюджету 25536000000) 
  
           

 

    Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань бюджету,  планування,  фінансів, соціально-економічного 

розвитку, законності  та правопорядку, Городнянська міська рада вирішила : 

1. Внести зміни та доповнення до рішення другої сесії Городнянської  

міської ради восьмого скликання  від  23.12.2020 року «Про місцевий  

бюджет  Городнянської міської  територіальної громади на 2021 рік» (код 

бюджету 25536000000), а саме: 

1.1.Пункти 1 викласти  у новій редакції: 

«1.Визначити на 2021 рік: 

1.1. Доходи бюджету Городнянської міської територіальної громади у 

сумі 178 126 583,10 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 

Городнянської міської територіальної громади – 175 143 723,10 гривень та 

доходи спеціального фонду бюджету Городнянської міської територіальної 

громади – 2 982 860,0 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

 1.2. Видатки бюджету Городнянської міської територіальної громади у 

сумі 189 639 339,39 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 

Городнянської міської територіальної громади – 179 199 961,39 гривень та 



 

 

видатки спеціального фонду бюджету Городнянської міської територіальної 

громади – 10 439 378,0 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення; 

1.3. Повернення кредитів  до спеціального фонду бюджету Городнянської 

міської територіальної громади у сумі 57 062,0 гривень згідно з додатком 4 

до цього рішення; 

1.4. Надання кредитів з бюджету Городнянської міської територіальної 

громади у сумі 317 901,0 гривень, у тому числі надання кредитів із 

загального фонду бюджету Городнянської міської територіальної громади – 

260 839,0 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету 

Городнянської міської територіальної громади – 57 062,0 гривень згідно з 

додатком 4 до цього рішення; 

1.5. Профіцит загального фонду бюджету Городнянської міської 

територіальної громади у сумі 6 665 479,0 гривень згідно з додатком 2 до 

цього рішення; 

1.6. Дефіцит спеціального фонду бюджету Городнянської міської 

територіальної громади у сумі 6 665 479,0 гривень згідно з додатком 2 до 

цього рішення; 

1.7. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Городнянської 

міської територіальної громади у розмірі 40 000 гривень, що становить 0,03 

відсотка видатків загального фонду бюджету Городнянської міської 

територіальної громади (за рахунок власних та закріплених джерел); 

1.8. Резервний фонд бюджету Городнянської міської територіальної 

громади у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,04 відсотка видатків 

загального фонду бюджету Городнянської міської територіальної громади (за 

рахунок власних та закріплених джерел). 

2.  Внести зміни до додатків  1,2,3,4,5,6,7  виклавши  їх в новій 

редакції.   Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з  питань бюджету,  планування,  фінансів, соціально-економічного 

розвитку, законності  та правопорядку. 

 

 

Міський голова                                                                        Андрій БОГДАН  


	УКРАЇНА

