
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

 

30 серпня 2021 року м. Корюківка № 7-8/VIII  

 

Про внесення змін до рішення 

другої сесії Корюківської міської ради  

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII 

«Про міський бюджет на 2021 рік»  

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 27.08.2021 року № 370 «Про внесення змін до рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 7-2/VIII 

«Про міський бюджет на 2021 рік»», враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку, керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до 

п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет 

на 2021 рік», а саме: 

 

1.1. Пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: 

 

«1. Визначити на 2021 рік : 

 

- доходи міського бюджету у сумі 235 283 595,40 гривень, в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 224 532 595,40 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету 10 751 000 гривень згідно з додатком 1 

цього рішення; 

 



- видатки міського бюджету у сумі 260 333 379,84 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 213 264 147,84 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету 47 069 232 гривень; 

 

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі                   

38 700 гривень; 

 

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 200 700 гривень у тому 

числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 162 000 

гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 38 700 

гривень; 

 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 28 129 192 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 28 129 192 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 

000 гривень, що становить 0,005 відсотка видатків загального фонду міського 

бюджету, визначених цим пунктом» 

 

«5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 50 995 621 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення.»; 

 

1.2. Додатки 1-3, 5-7 до рішення, викласти в новій редакції. Додатки 1-7 

до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку.  

 

 

Міський голова                                                                                  Р.АХМЕДОВ 

 

 

  

 


