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                                                                               Фінансове управління 

                                                                             виконавчого комітету  

Бердичівської міської ради                                                              

 

 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

(шістдесят шоста сесія сьомого скликання) 

                                                    

                                                  РІШЕННЯ                                ПРОЄКТ 

 

від 16.07.2020 № 1206  
м. Бердичів 

 
Про внесення змін до міського бюджету 

міста Бердичева на 2020 рік 
 

(06202100000) 

(код бюджету) 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, п.23 ч.1 ст.26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

  ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2019 № 1029 

«Про міський бюджет міста Бердичева на 2020 рік»,  із змінами внесеними 

згідно рішенння від 26.02.2020 № 1090 «Про внесення змін до міського 

бюджету міста Бердичева на 2020 рік», від 04.03.2020 № 1099 «Про 

внесення змін до міського бюджету міста Бердичева на 2020 рік», від 

24.03.2020 № 1101 «Про внесення змін до міського бюджету міста 

Бердичева на 2020 рік», від 13.04.2020 № 1110 «Про внесення змін до 

міського бюджету міста Бердичева на 2020 рік», від 22.04.2020 № 1202 

«Про внесення змін до міського бюджету міста Бердичева на 2020 рік», від 

16.07.2020 № 1206 «Про внесення змін до міського бюджету міста 

Бердичева на 2020 рік», а саме: 
 

1.1.   У підпункті 1.1 пункту 1 цифри 514 484 960,00 гривень, 495 102 

196,00 гривень замінити відповідно цифрами 519 299 765,00 гривень, 499 

917 001,00 гривня згідно з додатком 1. 
 

1.2. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри 523 262 475,09 гривень,  

64 458 596,00 гривень замінити відповідно цифрами 528 077 280,09 

гривень, 69 273 401,00 гривня згідно з додатком 3. 
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1.3. Підпункти 1.4, 1.5 пункту 1 викласти у такій редакції: 

«1.4. Установити в цілому профіцит за загальним фондом міського 

бюджету у сумі 41 113 121,91 гривня згідно з додатком 2, з них: 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 

51 345 375,00 гривень, напрямом використання якого визначити передачу 

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) (у тому числі за рахунок вільного залишку бюджетних коштів 

міського бюджету – 5 785 370,00 гривень, за рахунок залишку коштів 

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 

284 805,00 гривень); 

- дефіцит за загальним фондом  міського бюджету у сумі             

10 232 253,09 гривні, джерелом покриття якого є використання вільного 

залишку бюджетних коштів міського бюджету (у тому числі за рахунок 

використання вільного залишку бюджетних коштів  міського  бюджету – 

9 889 000,00 гривень, залишку коштів медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам – 331 932,09 гривні, залишку коштів 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам –11 321,00 

гривня). 

1.5.  Дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в цілому у 

сумі  50 590 637,00 гривень  згідно з додатком 2, джерелами покриття 

якого визначити: 

1.5.1. Профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі                           

754 738,00 гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної 

Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО). 

1.5.2. Дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі                             

51 345 375,00 гривень, джерелами покриття якого визначити надходження 

із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (у тому 

числі за рахунок вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету – 

5 785 370,00 гривень, за рахунок залишку коштів медичної субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам - 284 805,00 гривень)». 
 

 

2. Додатки 1, 2, 3, 5 викласти в новій редакції, додатки  1.1, 4, 5.1, 6, 

7 залишити без змін. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

соціально-економічного розвитку, енергоефективності, бюджету, фінансів 

і цін. 

Міський голова                     В.К.Мазур 
 

 


