
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
вісімнадцята  сесія VІ скликання 

 
від 18.10.2012 р.№853 
 
Про звернення депутатів Коростенської міської  
ради VI скликання щодо незадовільного  
стану казначейського обслуговування  
міського бюджету у 2012 році 
 

Враховуючи ситуацію, яка склалась у зв’язку з незадовільним станом 
казначейського обслуговування міського бюджету, відповідно до ст.25, 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1.Прийняти звернення депутатів Коростенської міської ради VI скликання 

до Прем’єр-міністра України Азарова М.Я., міністра фінансів України 
Колобова Ю.В., голови Державної казначейської служби України Харченка С.І. 
щодо незадовільного стану казначейського обслуговування міського бюджету у 
2012 році. (Звернення додається) 

 
 

Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
 
 
 

Секретар міської ради                                                         В.Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                          О.Заєць       
Начальник юридичного відділу                                                   Т.Камінська  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Прем’єр-міністру України  
Азарову М.Я.  

 
Міністру фінансів України 
Колобову Ю.В. 
 
Голові Державної казначейської 
служби України  
Харченку С.І.  

 
                                                                                      

ЗВЕРНЕННЯ 
                                           
           Ми, депутати Коростенської міської ради вкрай стурбовані ситуацією, яка 
склалась у зв’язку з незадовільним станом казначейського обслуговування 
міського бюджету в 2012 році. 
           Починаючи з 2 півріччя поточного року зареєстровані фінансові 
зобов’язання міського бюджету по незахищених статтях блокуються 
Держказначейством. 
          Станом на 17.10.2012 року на реєстраційних рахунках розпорядників та 
одержувачів коштів міського бюджету по загальному фонду заблоковано 
видатків на суму 236335 грн.06 коп. В основному це оплата пального та 
запчастин на автомобілі, канцелярські товари (папір, конверти), відрядження, 
послуги за прання білизни для міської лікарні. А найбільшу суму 135691 грн.01 
коп. становить оплата за послуги по благоустрою міста. Міський бюджет ці 
послуги оплачує по незахищених статтях бюджету, а для комунальних 
організацій, які виконують ці роботи -  це в основному заробітна плата 
працівників та внески у фонди. В зв’язку з блокуванням платежів є затримки з 
виплатою заробітної плати працівникам комунальних підприємств та 
заборгованість у фонди. Пенсійний фонд уже виставляє пеню та штрафні 
санкції комунальним підприємствам за несвоєчасну сплату внесків. 
           По спеціальному фонду міського бюджету також на реєстраційних 
рахунках розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету заблоковано 
594710 грн.40 коп. В основному це придбання дитячих меблів, парт, капітальні 
ремонти систем теплопостачання та водопостачання в дошкільних закладах і 
школах міста, реконструкція системи теплозабезпечення в міському будинку 
культури, оплата за виконані роботи по ремонту доріг у місті. 
         Крім того з 4 жовтня 2012 року заблоковані видатки і по захищених 
статтях бюджету, а саме: 80106 грн. 83 коп. - субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного 
призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги. 
         Також 02.10.2012 року зареєстровано бюджетні зобов’язання на суму 
1581000 грн. – забезпечення програми по КПКВК 3201200 «для забезпечення 
житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», але 
ці видатки також заблоковано в Коростенському УДКСУ Житомирської 
області, що становить під загрозу виконання державної програми. 
         Загальна сума заблокованих коштів по місту становить 2492152 грн. 29 
коп.         



              Все вищевикладене паралізує роботу не тільки бюджетних установ, а і 
всього міста. 

             Депутати Коростенської міської ради висловлюють сподівання, що в 
найкоротші терміни блокування платежів міського бюджету з боку 
Держказначейства припиниться і всі видатки і захищені, і незахищені будуть 
оплачені і до кінця року ніяких проблем з платежами не буде. 

 
          
          

              
                
 

 
 
 
 
 


