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РІШЕННЯ  

десята  сесія VI скликання 
 
від  24.11.2011 року        № 418 
 
Про внесення змін до  міського   
бюджету  на 2011 рік                              
 
                    Заслухавши інформацію начальника міського фінансового 
управління Щербанюк Л.П., керуючись статтями 14, 72, 78 Бюджетного 
кодексу України, розпорядженням голови Житомирської обласної державної 
адміністрації від 15.11.2011р. № 410 „Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2011 рік” 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 30.12.10 № 76 „Про міський 
бюджет на 2011 рік” зі змінами і доповненнями, внесеними рішеннями міської 
ради від 17.03.11 № 139, 12.05.11 № 188, 07.07.11 № 258, 26.08.11 № 309 та 
20.10.11 № 378, а саме: 
 
         1.1. В пункті 1 цифри 203145,309 тис.грн. замінити відповідно цифрами 
203774,509 тис.грн. 
 
        1.2. В підпункті 1.2 пункту 1 цифри 418,800 тис.грн. замінити відповідно 
цифрами  923,000 тис.грн. 
 
        1.3. В підпункті 1.3. пункту 1 цифри 70637,283 тис.грн. замінити 
відповідно цифрами  70677,283 тис.грн. 
 
        1.4. В частині 1.3.5. підпункту 1.3 пункту 1 цифри 908,183  тис.грн. 
замінити відповідно цифрами  948,183 тис.грн. 
 
        1.5. В підпункті 1.52. пункту 1 цифри 50,000 тис.грн. замінити відповідно 
цифрами  100,000 тис.грн. 
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         1.6. В підпункті 1.6. пункту 1 цифри 188090,283 тис.грн. та 15055,026 
тис.грн. замінити відповідно цифрами 188684,483 тис.грн. та 15090,026 тис.грн. 
           
         1.7. В пункті 2 цифри 206496,439 тис.грн., 177657,402  тис.грн. та 
28839,037 тис.грн. замінити відповідно цифрами 207125,639 тис.грн., 
178250,05720 тис.грн. та 28875,58180 тис.грн. 
 
         1.8. Пункти 3 та 4 викласти в наступній редакції: «Установити в цілому 
профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 10434,42580 тис.грн. 
(додаток № 5). 
 
       З них: 
       - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 12234,04280 
тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із 
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 
      - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1799,617 тис.грн., 
джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів 
міського бюджету. 
 
      Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 
13782,65580  тис.грн. (додаток № 5), джерелом покриття якого визначити: 
 
      - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) у сумі 12234,04280 тис.грн.; 
 
     - використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету у 
сумі 1548,613 тис.грн., в тому числі: залишки коштів від надходжень до 
бюджету розвитку у сумі 1443,700 тис.грн. та залишки коштів від надходжень 
до цільового фонду соціально-економічного і культурного розвитку міста 
«Коростень мій» у сумі 104,913 тис.грн. 
 
         1.9. В пункті 10 цифри 15472,23680 тис.грн. замінити відповідно цифрами 
15434,93680 тис.грн. 
 
          2. Внести зміни в кошторис доходів та видатків цільового фонду 
соціально-економічного і культурного розвитку міста «Коростень мій» на 2011 
рік.  
 
          3. Додатки  № 1-3, 5-8 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 


