
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ  

двадцять шоста  сесія VI скликання 
 
від  10.10.2013 року        №  
 
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 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 627152 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 рішеннями 
міської ради від 14.02.13 № 995, 19.03.13 № 1020, 25.04.13 № 1066, 06.06.13 № 
1106 та 28.08.13 № 1155, а саме: 
 
           2.1. В пункті 1 цифри 236412418 грн., 83913650 грн. та 3315200 грн.  
замінити відповідно цифрами  236958609 грн., 82271150 грн. та 3320200 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 придбання ліжок у 
дошкільний заклад освіти № 2 у сумі 5000 грн.». 

 
       2.3. В підпункті 1.1 пункту 1 цифри 218354200 грн., 18058218 грн. та 

9306750 грн. замінити відповідно цифрами 217716700 грн., 19241909 грн. та 
10442593 грн. 
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           2.4. В пункті 2 цифри 244302078 грн., 218597917 грн. та 25704161 грн. 
замінити відповідно цифрами 245475421 грн., 217960417 грн. та 27515004 грн. 
 
           2.5. Пункт 4 викласти в наступній редакції:  
 
           2.5.1. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 
8322517 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 8182517 грн., в тому числі: залишки коштів від надходжень до бюджету 
розвитку у сумі 6405862 грн., залишки коштів від надходжень до цільового 
фонду соціально-економічного і культурного розвитку міста «Коростень мій» у 
сумі 144963 грн., залишки коштів від надходжень збору за першу реєстрацію 
транспортного збору у сумі 271947 грн., залишки коштів від надходжень 
екологічного податку у сумі 755400 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 10 цифри 20852307 грн. замінити відповідно цифрами 
21695979,39 грн. 
 
           2.7. В пункті 12 цифри 304400 грн. замінити відповідно цифрами 929400  
грн.  
 
           2.8. Доповнити текст рішення пунктом 181 наступного змісту: 
 
           «181. Надати дозвіл управлінню житлово-комунального господарства 
виконавчого комітету міської ради, як головному розпоряднику коштів, 
здійснити перерахування коштів у сумі 855000 грн., передбачених в 
спеціальному фонді міського бюджету на 2013 рік по КТКВ 180409 «Внески 
органів влади Автономної республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності» 
(КЕКВ 3210) на поповнення статутного капіталу комунального виробничо-
господарського підприємства (КВГП) у сумі 555000 грн. та КП «Водоканал» у 
сумі 300000 грн. на розрахункові рахунки зазначених комунальних 
підприємств, які відкриті  для КВГП в АТ «Райффайзен банк Аваль», м.Київ, 
для КП «Водоканал» в ЖОД АТ «Райффайзен банк Аваль», м.Житомир. 
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            Комунальним підприємствам використовувати вищевказані кошти 
відповідно до фінансового плану підприємств.  
 
           3. Додатки  № 1-3, 3.1, 5-7, 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 


