
 

 

 

 

 
          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

   Р І Ш Е Н Н Я 

24 квітня  2019 року          м. Чернігів    № 41/VII - 10 

 

Про внесення змін і доповнень до 

рішення міської ради від 

29 листопада 2018 року № 36/VII-33 

“Про міський бюджет на 2019 рік” зі 

змінами і доповненнями     

(№ 38/VII-6, № 39/VII – 14,               

№ 40/VII - 8) 

 

 

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтями 13, 14, 15, 23, 57, 

71, 72, 78, 101 Бюджетного кодексу України, міська рада вирішила: 

1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення міської ради від 

29 листопада 2018 року № 36/VII-33 “Про міський бюджет на 2019 рік” зі 

змінами і доповненнями  (№ 38/VII-6, № 39/VII – 14, № 40/VII - 8): 

1.1. Викласти підпункти 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 пункту 1 та пункт 5 у такій 

редакції: 

“1. Визначити на 2019 рік: 

1.1. Доходи міського бюджету міста Чернігова у сумі 

3 515 857 181,00 гривні, у тому числі доходи загального фонду міського 

бюджету - 3 405 673 768,00 гривень та доходи спеціального фонду міського 

бюджету - 110 183 413,00 гривні, у тому числі бюджету розвитку 

18 050 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

1.2. Видатки міського бюджету міста Чернігова у сумі 

3 579 122 674,01 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського 

бюджету - 2 770 512 520,92 гривень та видатки спеціального фонду 

міського бюджету - 806 610 153,09 гривень згідно з додатком 3 до цього 

рішення; 

… 



 2 

1.5. Профіцит міського бюджету міста Чернігова у сумі 

689 593 914,15 гривень, у тому числі загального фонду міського бюджету 

685 716 414,15 гривень та спеціального фонду міського бюджету 

3 877 500,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

1.6. Дефіцит загального фонду міського бюджету міста Чернігова у 

сумі 52 913 567,07 гривень та спеціального фонду міського бюджету міста 

Чернігова у сумі 702 300 510,09 гривень згідно з додатком 2 до цього 

рішення; 

… 

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету міста Чернігова на 

реалізацію міських програм у сумі 995 729 573,00 гривень згідно з додатком 

7 до цього рішення.” 

1.2. Додатки 1, 2, 3, 6, 7, 10 до рішення міської ради від 29 листопада 

2018 року № 36/VII-33 “Про міський бюджет на 2019 рік” зі змінами і 

доповненнями  (№ 38/VII-6, № 39/VII – 14, № 40/VII - 8) викласти у редакції 

відповідно до додатків 1, 2, 3, 6, 7, 10 до цього рішення. 

2. Додатки 1, 2, 3, 6, 7, 10 до цього рішення є його невід’ємною 

частиною. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків, 

фінансове управління Чернігівської міської ради (Лисенко О. Ю.) та 

постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, бюджету та 

фінансів (Тарасовець О. М.). 
 

 

 

 

Секретар міської ради               М. ЧЕРНЕНОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


