
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ  

дев’ятнадцята  сесія VI скликання 
 
від  23.11.2012 року        № 904 
 
Про внесення змін до  міського   
бюджету  на 2012 рік                              
 
             Заслухавши інформацію начальника фінансового управління 
виконавчого комітету міської ради Щербанюк Л.П., у відповідності до 
розпоряджень голови Житомирської обласної державної адміністрації від 
02.11.12 № 381, 08.11.12 № 390 та рішення Житомирської обласної ради від 
22.11.12 № 671 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2012 рік»,  
керуючись статтями 14, 72, 78 Бюджетного кодексу України, наказом 
міністерства фінансів України від 12.10.12 № 1090 «Про затвердження Змін до 
бюджетної класифікації» та п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської 
ради, міська рада 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

      1.Спрямувати на проведення видатків 30232 грн. залишків коштів 
спеціального фонду міського бюджету. 

 
       2. Внести зміни до рішення міської ради від 29.12.11 № 480 «Про міський 
бюджет на 2012 рік» зі змінами і доповненнями, внесеними рішеннями міської 
ради від 09.02.12 № 555, 15.03.12 № 598, 24.04.12 № 650, 24.05.12 № 711,  
21.06.12 № 749, 23.08.12 № 798 та 18.10.12 № 852, а саме: 

 
      2.1. В пункті 1 цифри 234450106 грн. та 88838795 грн. замінити відповідно 
цифрами  240415506 грн. та 91441195 грн. 
 

  2.2. Доповнити пункт 1 рішення міської ради від 29.12.11 № 480 „Про 
міський бюджет на 2012 рік” абзацом такого змісту: 
   

   «Іншої субвенції з обласного бюджету на загальну суму 33000 грн., у т.ч. 
на придбання постільної білизни для ДНЗ № 8 – 4000 грн., на придбання 
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комп’ютерної техніки для ДНЗ № 10 – 5000 грн., на придбання дитячої 
постільної білизни для ДНЗ № 13 – 5000 грн., на придбання шкільних меблів 
для ЗОШ № 8 – 5000 грн., на придбання столів для ДНЗ № 11 – 3000 грн., на 
виготовлення стендів для кабінету української мови Коростенського міського 
ліцею – 1000 грн., на придбання контейнерів для сміття для ЗОШ № 1 – 3000 
грн., на проведення поточного ремонту дитячої поліклініки Коростенської 
ЦМЛ – 4000 грн., на придбання спортінвентарю для ДЮСШ – 3000 грн.». 
 

  2.3. В підпункті 1.1 пункту 1 цифри 220309795 грн., 14140311 грн. та 
5122830 грн.  замінити відповідно цифрами 225732624 грн., 14682882 грн. та 
5340201 грн.  
  
      2.4. В пункті 2 цифри 237216755 грн., 201209011 грн. та 36007744 грн. 
замінити відповідно цифрами  243212387 грн., 206832650 грн. та 36379737 грн.  

 
      2.5. Пункти 3 та 4 викласти в наступній редакції:  
 
      2.5.1. «Установити в цілому профіцит загального фонду міського бюджету 
у сумі 18899974 грн. (додаток № 5). 
 
            З них: 
       - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 19743788 грн., 
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 
      - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 843814 грн., джерелом 
покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів міського 
бюджету. 
 
      2.5.2.Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 
21699055 грн. (додаток № 5), джерелом покриття якого визначити: 
 
        - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) у сумі 19743788 грн.; 
 
        - використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету у 
сумі 1955267 грн., в тому числі: залишки коштів від надходжень до бюджету 
розвитку у сумі 118069 грн., залишки коштів від надходжень до цільового 
фонду соціально-економічного і культурного розвитку міста «Коростень мій» у 
сумі 192605 грн., залишки коштів від надходжень збору за першу реєстрацію 
транспортного збору у сумі 238761 грн. та залишки коштів від надходжень 
екологічного податку у сумі 1405832 грн. ». 
 
      2.6. В пункті 10 цифри 15109234 грн. замінити відповідно цифрами 
15468616,19 грн. 
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      3. Внести зміни в кошторис доходів та видатків цільового фонду соціально-
економічного і культурного розвитку міста «Коростень мій» на 2012 рік. 
 
      4. Додатки  № 1-3, 3.1, 5-8 до цього рішення  викласти в новій редакції 
(додаються).         
 
 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                        В.Ходаківський 
Заступник міського голови                                               О.Ясинецький 
Начальник фінансового управління                                 Л.Щербанюк                                                                                                       
Начальник юридичного відділу                                        Т.Камінська 


