
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ  

двадцята  сесія VI скликання 
 
від  25.12.2012 року        № 960 
 
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 
06.12.12 № 422, № 424 та від 24.12.12 № 442 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2012 рік»,  керуючись ст. 14, 72, 78 Бюджетного кодексу України 
та п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки постійних комісій міської ради, міська рада 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

      1. 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, 18.10.12 № 852 та 23.11.12 № 904, а саме: 

 
      1.1. В пункті 1 цифри 240415506 грн., 627200 грн., 91441195 грн. та 110000 
грн. замінити відповідно цифрами  245579452 грн., 4574000 грн., 94235159 грн. 
та 160000 грн. 
 

  1.2. В підпункті 1.1 пункту 1 цифри 225732624 грн. замінити відповідно 
цифрами 230896570 грн.  
  
      1.3. В пункті 2 цифри 243212387 грн., 206832650 грн. та 36379737 грн. 
замінити відповідно цифрами  248376333 грн., 212010191 грн. та 36366142 грн. 
 
      1.4. Пункти 3 та 4 викласти в наступній редакції:  
 
      1.4.1. «Установити в цілому профіцит загального фонду міського бюджету 
у сумі 18886379 грн. (додаток № 5). 
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            З них: 
       - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 19730193 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. 
 
      1.4.2.Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 
21685460 грн. (додаток № 5), джерелом покриття якого визначити: 
 
        - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) у сумі 19730193 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. ». 
  
      1.5. Пункт 8 виключити. 

 
      1.6. В пункті 10 цифри 15468616,19 грн. замінити відповідно цифрами 
15601956,46 грн. 
 
      2. Додатки  № 1-3, 3.1, 5 - 7  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 


