
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ  

двадцять третя  сесія VI скликання 
 
від  25.04.2013 року        № 1066 
 
Про внесення змін до  міського   
бюджету  на 2013 рік                              
 
             Заслухавши інформацію начальника фінансового управління 
виконавчого комітету міської ради Щербанюк Л.П., відповідно до рішення 
Житомирської обласної ради від 21.03.13 № 800 та розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 22.04.13 № 131 «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2013 рік», керуючись статтями 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.Спрямувати на проведення видатків 143082 грн. залишків коштів 
спеціального фонду міського бюджету. 

 
           2. 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 та 19.03.13 № 1020, а саме: 
 
           2.1. В пункті 1 цифри 233088586 грн., 81393400 грн. та 2950200 замінити 
відповідно цифрами  235623028 грн., 83616010 грн. та 3265200 грн. 
 

       2.2. Доповнити пункт 1 рішення міської ради від 25.12.12 № 954 „Про 
міський бюджет на 2013 рік” абзацом такого змісту: 

            «Іншої субвенції з обласного бюджету на загальну суму 315000 грн. 
(ЗОШ І-ІІІ ст. № 8), у т.ч. на капітальний ремонт –300000 грн. та для 
придбання двох комп’ютерів, принтерів та іншої оргтехніки – 15000 грн.». 

 
       2.3. В підпункті 1.1 пункту 1 цифри 14734386 грн. та 8500000 грн. 

замінити відповідно цифрами 17268828 грн. та 8815000 грн. 
 
           2.4. В пункті 2 цифри 240200218 грн. та 21602301 грн. замінити 
відповідно цифрами 242831288 грн. та 24233371 грн. 
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           2.5. Пункт 4 викласти в наступній редакції:  
 
           2.5.1. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 
7013965 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 6873965 грн., в тому числі: залишки коштів від надходжень до бюджету 
розвитку у сумі 6094288 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., 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. та  від повернення коштів, наданих для кредитування 
громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, відсотків за 
користування довгостроковим кредитом у сумі 47982 грн. 
 
           2.6. В пункті 6 цифри 40661 грн. та 43629 замінити відповідно цифрами 
14852 грн. та 64274 грн. 
 
           2.7. В пункті 10 цифри 19577299 грн. замінити відповідно цифрами 
19753326 грн. 
 
           3. Пункт 4 рішення міської ради від 19.03.13 № 1020 «Про внесення змін 
до міського бюджету на 2013 рік» виключити. 
 
           4. Додатки  № 1-8 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 


