














































































































































































































































































































 
 

 

 
 

Про звіт про виконання бюджету 
міської територіальної громади 
за 2021 рік 
 

(код бюджету 11541000000) 

       Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні» та статі 80 Бюджетного кодексу України 

Новомиргородська міська рада 
В И Р І Ш И Л А: 

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новомиргородської міської 
територіальної громади за 2021 рік: 
       по доходах у сумі  247 325 469,24 гривень, у тому числі по загальному 
фонду бюджету 238 808 257,81 гривень, по спеціальному фонду                  
8 517 211,43 гривень; 
       по видатках  у сумі 244 529 202,32 гривень, у тому числі по загальному 
фонду 228 592 307,19 гривень, по  спеціальному  фонду 15 936 895,13 гривень. 
 
 
  
       Міський  голова                                                                  Ігор ЗАБАЖАН 



 

 

 
Про внесення змін до рішення міської ради 
від 17 грудня 2021 року №465 «Про бюджет  
Новомиргородської міської територіальної  
громади на 2022 рік » 

 
 (код бюджету 11541000000) 

 
На підставі пункту 23 частини 1статті 26, частини 1статті 61 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного 
Кодексу України 
 

Новомиргородська міська рада 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 1. Внести зміни до рішення міської ради від 17 грудня 2021 року                    
№ 465 «Про  бюджет Новомиргородської  міської територіальної громади  на 
2022 рік», а саме: 
 збільшити видатки бюджету міської територіальної громади у сумі                   
9 561 300,56 гривень ( загальний фонд  3 800 000 гривень,  спеціальний                   
5 761 300,56 гривень),   з них за рахунок  залучення вільного залишку коштів 
загального фонду бюджету, що утворився станом на 01 січня 2022 року  
8 700 000 гривень, за рахунок залучення  вільного залишку коштів  
спеціального фонду бюджету, що утворився станом на 01 січня 2022 року 
861 300,56 гривень; 
 внести зміни між кодами програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету; 



  збільшити профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної 
громади у сумі 4 900 000,00 гривень; 
 збільшити дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної 
громади у сумі 4 900 000,00 гривень; 
        внести відповідні зміни до додатків 1,3 (додаються); 
 додатки 2,4,5 викласти в новій редакції (додаються); 
  
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, господарської діяльності та 
інвестицій. 
 

 

Міський голова                                                Ігор ЗАБАЖАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












