
 
                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                     РІШЕННЯ 
  

21 позачергова сесія  8 скликання 
 
 08 листопада 2021 року                                                                        №1109  
 
Про внесення змін до бюджету  
Баранівської міської територіальної  
громади на 2021 рік  
(06511000000)  
код бюджету  
 
         На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу 
України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи  звернення розпорядників коштів та враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, 
економічного розвитку, транспорту і зв’язку,  Баранівська міська рада 
 
 ВИРІШИЛА  
 
1. Внести  зміни до  рішення 3 сесії 8 скликання міської ради від 24.12.2020 
№65 із змінами та доповненнями від 26.01.2021 №114, від 11.02.2021 
№161, від 05.03.2021 №174, від 29.04.2021 №252, від 18.06.2021 №327, від 
09.07.2021 №411, від 11.08.2021 №529, від 14.09.2021 №717 та від 
08.10.2021 №900. 
1.1. В пункті 1 підпункті 1) цифри 244822588 та 216148669 замінити 
відповідно цифрами 248682931 та 220009012. 
1.2 В пункті 1 підпункті 2) цифри 245506327,87 та 43483708,50 замінити 
відповідно цифрами 249366670,87 та 47344551,50. 
1.3. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «3) Профіцит 
загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 
17986892,63 гривень, згідно з додатком № 2 до цього рішення, з них: 
- профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в 
сумі 20235492 гривень напрямком використання якого визначити передачу 
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду); 
- дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 
2248599,37 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного 
залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у 
тому числі за рахунок залишку коштів міського бюджету – 142326 гривень, 
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам – 19773,37 гривень, залишку коштів субвенції з державного 



бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій – 2086500 гривень».  
1.4. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «4) Дефіцит за 
спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади в сумі 
18670632,50 гривень, з них:  
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у 
сумі 20235492 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження 
із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду); 
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в 
сумі 332290,50 гривень, джерелом покриття якого є використання залишку 
бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у тому числі 
за рахунок залишку коштів міського бюджету від надходжень екологічного 
податку – 156598 гривень, залишку надходження коштів від 
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва – 175692,50 гривень;  
 - профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у 
сумі 1897150 гривень, напрямом використання якого визначити погашення 
місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації 
НЕФКО, згідно з додатком № 2 до цього рішення».  
2. Додатки № 1, 2, 3 та 5 викласти в новій редакції.  
3. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту і зв’язку. 
 
 
 
Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

21 позачергова сесія 8 скликання 
 

08 листопада 2021 року                                                                          №1110                                                                                        
 
Про внесення змін до рішення 45 сесії 
7-го скликання №2928 від 26.06.2020 року 
«Про затвердження Програми 
охорони навколишнього природного середовища 
Баранівської міської ради на 2020 – 2022 роки» 
 
 
  У зв’язку з уточненням змісту та обсягів фінансування по окремих 
заходах та розділах Програми охорони навколишнього природного 
середовища Баранівської міської ради на 2020-2022 роки, затвердженої 
рішенням міської ради 45 сесії 8-го скликання №2928 від 26.06.2020 року, 
керуючись ст.47 Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постановою КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що 
належать до природоохоронних заходів» від 17.09.1996 №1147, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення 45 сесії 7-го скликання №2928 від 
26.06.2020 року «Про затвердження Програми охорони навколишнього 
природного середовища Баранівської міської ради на 2020-2022 роки», із 
змінами, внесеними рішенням 18 сесії 8 скликання від 14.09.2021 № 727 , а 
саме доповнити  розділ 8 «Заходи Програми охорони навколишнього 
природного середовища Баранівської ОТГ на 2020 – 2022 рр.» пунктом 1.9 
такого змісту : 
№ 
п/п 

Зміст заходів Термін 
виконання, 
рік 

Джерело 
фінансування 

Відповідальні 
виконавці 

1.9 Заходи з поліпшення 
екологічного та 
санітарного стану 
річок та водних 
об’єктів на території 
громади (біологічна 
меліорація водних 
об’єктів – вселення 
рослиноїдних риб)  

2020-2022 Місцевий 
бюджет, інші 
бюджети, 
інших 
джерел 
фінансування, 
не 
заборонених 
законодавством 

Відділ 
благоустрою 
та жкг 
Баранівської 
міської ради, 
виконавчий 
комітет  
Баранівської 
міської ради 

 



2. Всі інші пункти Програми охорони навколишнього природного 
середовища Баранівської міської ради на 2020-2022 роки залишити без 
змін.  
           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту і зв’язку. 
 
Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ  
 
 
 


