
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ  

сорок восьма  сесія VI скликання 
 
від  20.10.2015 року        № 2069 
 
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 15.10.15 № 1654 «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2015 рік», керуючись статтею 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 4893700 грн. перевиконання 
доходів загального фонду міського бюджету за підсумками дев’яти місяців 
2015 року. 
 
           2. 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, 27.08.15 
№ 1960, 24.09.15 № 2005 та  05.10.15 № 2059, а саме: 
 
            2.1. В підпункті 1.1 пункту 1  цифри 349946396,33 грн., 333893303 грн., 
16053093,33 грн. та 5536103 грн. замінити відповідно цифрами 355283090,33 
грн., 339165350 грн., 16117740,33 грн. та 5600750 грн. 
 

        2.2. Доповнити підпункт 1.1 пункту 1 рішення міської ради від 22.01.15 
№ 1732 „Про міський бюджет на 2015 рік” абзацами такого змісту: 
            «Іншої субвенції з обласного бюджету на загальну суму 154294 грн., в 
тому числі: загальний фонд – 89647 грн., спеціальний фонд – 64647 грн., з них: 
на придбання дитячого майданчика для НВК «Школа-гімназія» № 12 на суму 
5000 грн., на придбання меблів для класної кімнати для ЗОШ № 8 на суму 
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20000 грн., на проведення поточного ремонту стелі в актовій залі ЗОШ № 1 на 
суму 20000 грн., на придбання комплекту меблів, лінолеуму для ДНЗ № 15 на 
суму 20000 грн., на придбання медичного обладнання для Коростенської 
центральної міської лікарні на суму 59647 грн., на ремонт приміщення КУ 
«Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Джерело надії» на суму 29647 
грн.»  
            «Іншої субвенції з бюджету Коростенського району на загальну суму 
10000 грн., з них: на ремонт отоларингологічного відділення Коростенської 
ЦМЛ на суму 10000 грн.» 
 
             2.3. В підпункті 1.2 пункту 1  цифри 354193402,87  грн., 318701365 грн. 
та 35492037,87 грн. замінити відповідно цифрами 359530096,87 грн., 
323973412 грн. та 35556684,87 грн. 
 
             2.4. В пункті 2 цифри 318701365 грн. та 35492037,87 грн. замінити 
відповідно цифрами 323973412 грн. та 35556684,87 грн. 
 
             2.5. В пункті 5 цифри 450617 грн. замінити відповідно цифрами 365817 
грн. 
 
             2.6. В пункті 7 цифри 35229666,54 грн. замінити відповідно цифрами 
35769816,54 грн.  
 
             3. Додатки № 1, 3, 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 
 


