
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ  

тридцять четверта  сесія VI скликання 
 
від  03.07.2014 року        №  1527 
 
Про внесення змін до  міського   
бюджету  на 2014 рік                              
 
             Заслухавши інформацію начальника фінансового управління 
виконавчого комітету міської ради Щербанюк Л.П., відповідно до рішення 
Житомирської обласної ради від 26.06.14 № 1223 «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 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 451057 грн. залишків коштів 
спеціального фонду міського бюджету. 
 

           2. Внести зміни до рішення міської ради від 28.01.2014р. № 1352 «Про 
міський бюджет на 2014 рік» зі змінами і доповненнями, внесеними рішеннями 
міської ради від 13.03.14. № 1391, 17.04.14 № 1429 та 05.06.14 № 1481, а саме: 
        
           2.1. В пункті 1 цифри 264205131 грн. та 2580800 грн. замінити 
відповідно цифрами 264269251 грн. та 2644920 грн. 
 

       2.2. Доповнити пункт 1 рішення міської ради від 28.01.14 № 1352 „Про 
міський бюджет на 2014 рік” абзацом такого змісту: 
            «Іншої субвенції з обласного бюджету на загальну суму 64120 грн., з 
них: на придбання стільців для Коростенської міської гімназії на суму 10000 
грн., на придбання мультимедійної дошки та проектора для Коростенської 
ЗОШ № 5 на суму 7500 грн., на придбання мультимедійної дошки та проектора 
для Коростенського міського ліцею на суму 7500 грн., на ремонт фасаду 
приміщення їдальні та спортивної зали Коростенської ЗОШ № 3 на суму 10000 
грн., на поточний ремонт системи опалення ДНЗ № 6 на суму 10000 грн., на 
придбання вхідних дверей та принтера для ДНЗ № 16 на суму 6800 грн., на 
закупівлю комплекту меблів для Коростенської ЗОШ № 1 на суму 7320 грн.,   
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на поточний ремонт приміщень центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
«Джерело надії» на суму 5000 грн.». 
             
           2.3. В підпункті 1.1 пункту 1 цифри 232444100 грн., 31761031 грн. та 
10489740 грн. замінити відповідно цифрами 232479100 грн., 31790151 грн. та 
10518860 грн.  
 
           2.4. В пункті 2 цифри 273693288,42   грн., 233449425 грн. та 40243863,42 
грн. замінити відповідно цифрами 274208465,42 грн., 233484425 грн. та 
40724040,42 грн. 
 
          2.5. Пункт 4 викласти в наступній редакції: 
 
           «Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 
9007359,42  грн. (додаток № 5), джерелом покриття якого визначити: 
 
           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) у сумі 20000 грн.; 
 
           - використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету у 
сумі 8987359,42 грн., в тому числі: залишки коштів від надходжень до бюджету 
розвитку у сумі 6823104 грн., залишки коштів від надходжень збору за першу 
реєстрацію транспортного збору у сумі 137499 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 581251,42 грн., залишки коштів від надходжень екологічного податку у 
сумі 1339000 грн., залишки коштів від надходжень до цільового фонду 
соціально-економічного і культурного розвитку міста «Коростень мій» у сумі 
30057 грн. та залишки від повернення коштів, наданих для кредитування 
громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, відсотків за 
користування довгостроковим кредитом  у сумі 76448 грн.». 
 
          2.6. В пункті 8 цифри 50000 грн. замінити відповідно цифрами 47800 грн. 
 
          2.7. В пункті 10 цифри 21893611 грн. замінити відповідно цифрами 
22264668 грн. 
 
         3. 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 


