
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ  

двадцять перша  сесія VII скликання 
 

 
від  05.04.2018 року        № 1013                                                         
 
Про внесення змін до  міського                                                        
бюджету  на 2018 рік                              
 
             Заслухавши інформацію начальника фінансового управління 
виконавчого комітету міської ради Щербанюк Л.П., відповідно до рішення 
Житомирської обласної ради від 07.03.2018 року № 958 «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2018 рік»», керуючись ст. 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 21.12.2017 р. № 910 «Про 
міський бюджет на 2018 рік» зі змінами і доповненнями, внесеними рішенням 
міської ради від 22.02.18 № 958, а саме: 
 
            1.1. В підпункті 1.1 пункту 1  цифри 720748252 грн., 705725862 грн., 
15022390 грн. та 7000000 грн. замінити відповідно цифрами 722539084 грн., 
707163594 грн., 15375490 грн. та 7353100 грн. 
 
            1.2. В підпункті 1.2 пункту 1  цифри 766312227 грн., 682134786 грн. та 
84177441 грн. замінити відповідно цифрами 768103059 грн., 682139898 грн. та 
85963161 грн. 
 
            1.3.  Підпункт 1.5 пункту 1 викласти в наступній редакції: 
 
         «Установити в цілому профіцит загального фонду міського бюджету у 
сумі 24823696  грн. (додаток № 2). 
 
       З них: 
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       - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 65080224 грн., 
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в т.ч. за рахунок 
використання вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 
34239822 грн., за рахунок використання вільного залишку субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 448282 грн.; 
       - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 40256528 грн., 
джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів 
міського бюджету, з них: залишок коштів міського бюджету у сумі 37552940 
грн., залишок освітньої субвенції у сумі 1757573 грн., залишок медичної 
субвенції у сумі 497733 грн., залишок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій у сумі 448282 грн.». 
 
            1.4. Підпункт 1.6 пункту 1 викласти в наступній редакції: 
 
           «Установити в цілому дефіцит спеціального фонду міського бюджету 
у сумі 70723365  грн. (додаток № 2) 
 
           З них: 
            - дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 72173365 грн., 
джерелом покриття якого визначити: 
           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) у сумі 65080224 грн., в т.ч. 34239822 грн. за рахунок використання 
вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету, за рахунок 
використання вільного залишку субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій у сумі 448282 грн.; 
           - використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету у 
сумі 6693541 грн., в тому числі: залишки коштів від надходжень до бюджету 
розвитку у сумі 3862965 грн., залишки коштів від надходжень субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 873 грн., залишки 
коштів від надходжень екологічного податку у сумі 286000 грн., залишки від 
повернення коштів, наданих для кредитування молодим сім'ям та одиноким 
молодим громадянам на будівництво/придбання житла, відсотків за 
користування довгостроковим кредитом  у сумі 143583 грн., залишки коштів 
від залучення до бюджету розвитку кредитних коштів від зовнішніх запозичень 
(кредитні кошти Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО) у сумі 
2400120 грн.;  
           - залучення до бюджету розвитку кредитних коштів від зовнішніх 
запозичень у сумі 399600 грн. (кредитні кошти Північної Екологічної 
Фінансової Корпорації НЕФКО спрямувати на реалізацію інвестиційного 
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проекту «Термосанація будівлі Центру розвитку дитини № 18 м. Коростеня 
(капремонт), за адресою: м. Коростень, вул. Мануїльського, 1; 
            
          -  профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1450000 грн. 
(погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової 
Корпорації НЕФКО)». 
 
           1.5. В пункті 2 цифри 682134786 грн. та 84177441 грн. замінити 
відповідно цифрами 682139898 грн. та  85963161 грн. 
 

       1.6. В пункті 4 виключити підпункт 4.1 та викласти весь пункт у такій 
редакції: 
            «4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти (додаток № 5). 
             Затвердити субвенції з міського бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (додаток № 
5.1)». 
 
           1.7. В пункті 6 цифри 6765000 грн. замінити відповідно цифрами 
5365000 грн. 
 
             2. Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 5-7 до цього рішення  викласти в новій 
редакції (додаються). 
 
   
     
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                        В.Вигівський 
Заступник міського голови                                               О.Ясинецький 
Начальник фінансового управління                                 Л.Щербанюк                                                                                                       
Начальник юридичного відділу                                        Т.Камінська 

       Начальник відділу організаційного 
       забезпечення діяльності міської ради                                О.Заєць 


