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Про внесення змін 
до рішення міської ради
від 28 грудня 2022 № 3391-36-VІІІ
«Про бюджет Білоцерківської міської 
територіальної громади на 2023 рік»  

Розглянувши  подання  міського  голови,  відповідно  до  пунктів  7,8  статті  78
Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  наказу  Київської  обласної  державної  адміністрації  (Київської
обласної  військової  адміністрації)  від  27.01.2023 № 92 «Про внесення  змін до обласного
бюджету Київської області на 2023 рік», міська рада вирішила: 

1. Внести зміни до рішення міської ради від  28 грудня 2022 № 3391-36-VІІІ «Про
бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік», а саме:

1.1 в абзаці  1 пункту 1 цифри «2 409 156 503»,  «2 351 744 406» замінити на цифри
«2 411 296 798», «2 353 884 701».

1.2  в абзаці 2 пункту 1 цифри «2 405 160 786», «2 093 243 089», «311 917 697» замінити
на цифри  «2 835 823 791», «2 253 426 782», «582 397 009». 

1.3.  абзац  5  пункту  1  рішення  викласти  в  наступній  редакції:  «визначити  профіцит
місцевого бюджету у сумі 521 175 397 грн., в тому числі загального фонду – 517 179 680
грн напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду) та спеціального фонду – 3 995 717 грн напрямом
використання  якого  визначити  погашення  кредиту  Північної  екологічної  корпорації
(НЕФКО) згідно з додатком 2».

1.4.  абзац  6  пункту  1  рішення  викласти  в  наступній  редакції: дефіцит  спеціального
фонду місцевого бюджету у сумі 517 179 680 грн джерелами покриття  якого визначити -
надходження  коштів  із  загального  фонду  до  бюджету  розвитку(спеціального  фонду)  –
грн,  згідно з додатком 2.

 2. Внести зміни у додатки 1,2,3,5,6,7,8,9 до рішення міської ради від 28  грудня 2022
№ 3391-36-VІІІ «Про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік»,
виклавши їх у новій редакції, що додається.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради
з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів.
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