
                                               

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 17 лютого 2022 року                                                                 № 2644-27-VIII 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 30 грудня 2021 № 2522-25-VІІІ 

«Про бюджет Білоцерківської міської  

територіальної громади на 2022 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», міська рада вирішила:  

1. Внести зміни до рішення міської ради від  30 грудня 2021 № 2522-25-VІІІ «Про 

бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме: 

1.1 в абзаці 1 пункту 1 цифри «2 071 015 791», «2 012 068 502» замінити на цифри 

«2 071 477 231», «2 012 529 942». 

1.2  в абзаці 2 пункту 1 цифри «2 065 175 432», «1 739 834 070», «325 341 362» замінити 

на цифри  « 2 083 276 709», «1 766 137 939», «317 138 770».  

1.3. абзац 5 пункту 1 рішення викласти в наступній редакції: «визначити профіцит  

місцевого бюджету у сумі 269 446 813 грн., в тому числі загального фонду – 263 168 953 грн 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) та спеціального фонду – 6 277 860 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 263 168 953 грн джерелами покриття якого визначити - 

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) –                 

263 168 953 грн,  згідно з додатком 2. 

 2. Внести зміни у додатки 1,2,3,5,6,7 до рішення міської ради від 30  грудня 2021                     

№ 2522-25-VІІІ «Про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 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. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           Геннадій ДИКИЙ 

 


