
 
 

УКРАЇНА                                               
МАЛИНСЬКА МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

                           Р І Ш Е Н Н Я        
 

МАЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(тридцять п”ята сесія восьмого скликання)        

від 03 лютого 2023 року № 810 

Про внесення змін до бюджету 

Малинської міської територіальної  

громади на 2023 рік 

 

 (0656400000) 

 код бюджету    

      

     Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Малинська міська рада 

     ВИРІШИЛА: 

     1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2022 № 770 «Про бюджет 

Малинської міської територіальної громади на 2023 рік» із змінами, а саме: 

      

     1.1. В підпункті 1.2. пункту 1 цифри 339 977 616 гривень та 4 291 084  гривні 

замінити відповідно цифрами 339 599 585 гривень та 4 669 115 гривень.  

     1.2.  В підпункті 1.4. пункту 1 цифри 15 399 593 гривні та 6,3 відсотка 

замінити відповідно цифрами 14 935 898 гривень та 4,4 відсотка.  

     1.3. Пункт 1 доповнити підпунктами 1.5. та 1.6. такого змісту: 

     «1.5. Профіцит за загальним фондом бюджету Малинської міської 

територіальної громади у сумі 378 031 гривня, напрямом використання якого 

визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду), згідно з додатком 5 до цього рішення. 

      1.6. Дефіцит за спеціальним фондом бюджету Малинської міської 

територіальної громади у сумі 378 031 гривня, джерелом покриття якого 

визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду), згідно з додатком 5 до цього рішення.». 



     1.4. В пункті 4 цифри 50 695 798 гривень замінити цифрами 50 795 548 

гривень. 

     1.5. Пункти 5-18 вважати пунктами 6-19. 

     1.6. Доповнити рішення пунктом 5 такого змісту: 

     «5. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі 

інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення.».  

     1.7. Пункт 7 доповнити підпунктом 2 такого змісту: 

     «2) у частині фінансування - надходження, визначені пунктом 10 частини 1 

статті 71.». 

     1.8. Пункт 8 викласти в новій редакції: 

     «8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду 

бюджету Малинської міської територіальної громади згідно з відповідними 

пунктами статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на 

реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а 

кошти, отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 

Бюджетного кодексу України, спрямовуються відповідно на реалізацію заходів, 

визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.». 

 

      2.    Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою. 

      3. Додатки 2 та 4 до рішення «Про бюджет Малинської міської 

територіальної громади на 2023 рік» викласти в новій редакції та доповнити 

рішення додатками 5 та 6.  

      4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови згідно з розподілом обов’язків та постійну комісію міської ради з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                    Василь МАЙСТРЕНКО 
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