
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ  

двадцять друга  сесія VI скликання 
 
від  19.03.2013 року        № 1020 
 
Про внесення змін до  міського   
бюджету  на 2013 рік                              
 
             Заслухавши інформацію начальника фінансового управління 
виконавчого комітету міської ради Щербанюк Л.П., керуючись статтями 14, 
72, 78 Бюджетного кодексу України, наказом міністерства фінансів України 
від 07.03.2013 року № 378 «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 383717 грн. вільних залишків 
бюджетних коштів загального фонду міського бюджету. 
 
           2.Спрямувати на проведення видатків 6730883 грн. залишків коштів 
спеціального фонду міського бюджету. 

 
           3. Внести зміни до рішення міської ради від 25.12.2012р. № 954  «Про 
міський бюджет на 2013 рік» зі змінами і доповненнями, внесеними рішенням 
міської ради від 14.02.13 № 995, а саме:  
 
           3.1. В пункті 2 цифри 233085618 грн., 218214200 грн. та 14871418 грн. 
замінити відповідно цифрами 240200218 грн., 218597917 грн. та 21602301 грн. 
 
           3.2. Пункти 3 та 4 викласти в наступній редакції:  
 
           3.2.1. «Установити в цілому дефіцит загального фонду міського бюджету 
у сумі 243717 грн. (додаток № 5). 
 
       З них: 
       - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 140000 грн., 
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 
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      - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 383717 грн., джерелом 
покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів міського 
бюджету. 
 
           3.2.2. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 
6870883 грн. (додаток № 5), джерелом покриття якого визначити: 
 
      - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) у сумі 140000 грн.; 
 
     - використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету у 
сумі 6730883 грн., в тому числі: залишки коштів від надходжень до бюджету 
розвитку у сумі 5999188 грн., залишки коштів від надходжень до цільового 
фонду соціально-економічного і культурного розвитку міста «Коростень мій» у 
сумі 46963 грн., залишки коштів від надходжень збору за першу реєстрацію 
транспортного збору у сумі 87969 грн., залишки коштів від надходжень 
екологічного податку у сумі 40400 грн. та залишки коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 
у сумі 556363 грн.  
 
           3.3. В пункті 10 цифри 15106132 грн. замінити відповідно цифрами 
19577299 грн. 
 
           3.4. В пункті 11 цифри 22000 грн. замінити відповідно цифрами 68963  
грн. 
           3.5. В пункті 12 цифри 174000 грн. замінити відповідно цифрами 214400  
грн. 
 
           4. Доповнити рішення міської ради від 25.12.12 № 954 «Про міський 
бюджет на 2013 рік» пунктом такого змісту: «Внести у статутний капітал 
комунального виробничо-господарського підприємства кошти у сумі 519964 
грн. на приріст обігових коштів». 
 
           5. Додатки  № 2, 3, 5-9 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 


