
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ  

сорок шоста  сесія VI скликання 
 
від  24.09.2015 року        №  
 
Про внесення змін до  міського   
бюджету  на 2015 рік                              
 
             Заслухавши інформацію начальника фінансового управління 
виконавчого комітету міської ради Щербанюк Л.П., відповідно до рішення 
Житомирської обласної ради від 10.09.15 № 1583 «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2015 рік», керуючись статтями 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 22.01.2015р. № 1732  «Про 
міський бюджет на 2015 рік» зі змінами і доповненнями, внесеними рішеннями 
міської ради від 12.03.15 № 1789, 23.04.15 № 1854, 18.06.15 № 1888 та 27.08.15 
№ 1960, а саме: 
 
            1.1. В підпункті 1.1 пункту 1  цифри 336803890,33  грн., 321594400 грн., 
15209490,33 грн. та 4692500 грн. замінити відповідно цифрами 339478181,33 
грн., 324127791 грн., 15350390,33 грн. та 4833400 грн. 
 

        1.2. Доповнити підпункт 1.1 пункту 1 рішення міської ради від 22.01.15 
№ 1732 „Про міський бюджет на 2015 рік” абзацом такого змісту: 
            «Іншої субвенції з обласного бюджету на загальну суму 228000 грн., в 
тому числі: загальний фонд – 87100 грн., спеціальний фонд – 140900 грн., з 
них: на придбання спортивного інвентарю та участі в спортивних змаганнях 
для відділення баскетболу ДЮСШ на суму 3000 грн., на придбання меблів для 
облаштування ігрової кімнати першокласників ЗОШ № 2 на суму 5000 грн., на 
придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту у ДНЗ № 15 на 
суму 5000 грн., на закупівлю дитячого майданчика для НВК «Школа-гімназія» 
№ 12 на суму 25000 грн., на придбання холодильників, меблів, сантехніки, 
водонагрівача та заміну вікна на пластикове для неврологічного відділення 
Коростенської ЦМЛ на суму 34000 грн., на придбання меблів для класної 
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кімнати (парти, стільці, стіл і стілець учительський) ЗОШ № 2 на суму 16000 
грн., на обладнання підлоги та оновлення шкільних меблів для Коростенської 
міської гімназії на суму 15000 грн., на проведення поточного ремонту другого 
поверху та актової зали для ЗОШ № 9 на суму 10000 грн., на придбання 
покриття для підлоги для ДНЗ № 16 на суму 15000 грн., на придбання 
принтера для Коростенської міської гімназії на суму 5000 грн., на придбання 
медичного обладнання для Коростенської ЦМЛ на суму 95000 грн.». 
 
           1.3. В підпункті 1.2 пункту 1  цифри 341050896,87  грн., 308479382 грн. 
та 32571514,87 грн. замінити відповідно цифрами 343725187,87 грн., 
308935853 грн. та 34789334,87 грн. 
 
           1.4. Підпункт 1.5 пункту 1 викласти в наступній редакції:  
 
           «Установити в цілому профіцит загального фонду міського бюджету у 
сумі 15191938 грн. (додаток № 2). 
 
       З них: 
       - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 15698196 грн., 
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 
      - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 506258 грн., джерелом 
покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів міського 
бюджету». 
 
           1.5. Підпункт 1.6 пункту 1 викласти в наступній редакції: 
 
           «Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 
19533143,54  грн. (додаток № 2), джерелом покриття якого визначити: 
 
           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) у сумі 15698196 грн.; 
 
           - використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету у 
сумі 3834947,54 грн., в тому числі: залишки коштів від надходжень до бюджету 
розвитку у сумі 3021859 грн., залишки коштів від надходжень екологічного 
податку у сумі 557084,54 грн., залишки коштів від надходжень збору за першу 
реєстрацію транспортного збору та збору за провадження торгівельної 
діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, 
малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах у 
сумі 92830 грн., залишки коштів від надходжень до цільового фонду соціально-
економічного і культурного розвитку міста «Коростень мій» у сумі 70000 грн. 
та залишки від повернення коштів, наданих для кредитування громадян на 
будівництво (реконструкцію) та придбання житла, відсотків за користування 
довгостроковим кредитом  у сумі 93174 грн.». 
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           1.6. В пункті 2 цифри 308479382 грн. та 32571514,87 грн. замінити 
відповідно цифрами 308935853 грн. та 34789334,87 грн. 
 
           1.7. В пункті 7 цифри 33290728,54 грн. замінити відповідно цифрами 
35229666,54 грн. 
 
           2. Додатки  № 1-3, 5, 6 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 


