
                                                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й      к о м і т е т 

П Р О Т О К О Л 

позачергового засідання виконавчого комітету 

 

   від 09.07.2019 року 

Присутні: 

Міський голова       О.В. Омельчук 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю.Г. Русин 

Заступники міського голови     С.В. Мельник 

          Я.М. Осипчук 

 
Члени виконкому: Бабич Л.А., Басюк Н.А., Горпиніч Н.М., Дубченко Є.Є., 
Дудар І.П., Кайданович В.Й., Корнійчук О.В., Кравченко М.К., Кравченко 

М.М., Ратушинський В.О., Рябой Є.М., Стафійчук К.О., Тимощук В.А., 
Хомутовський А.В., Хомутовська О.М., Шибецький В.П. 
 
 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві 

засоби масової інформації 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. / 125. Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік 

Інформує: Горпиніч Катерина Олександрівна – начальник фінансового 

відділу міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 20 

      / Рішення № 125 додається/ 

 

 

Міський голова         О.В. Омельчук 

 

 



 

                                                               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 125 

від 09.07.2019 року 

Про внесення змін до міського  

бюджету Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік 

  
       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Горпиніч К.О., керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, відповідно до 

рішення ХХІV сесії VII скликання Житомирської обласної ради від  09.07.2019 

року   «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження 

голови Житомирської обласної державної адміністрації від 27.06.2019 року 

№240 «Про розподіл коштів субвенції на придбання послуг з доступу до 

Інтернету закладів освіти», пункту 16  рішення ХХХV сесії  VII скликання 

Олевської міської ради від  21.12.2018 року  №876 „Про міський бюджет 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік”:        

   1. Внести такі зміни до міського бюджету на 2019 рік:. 

         1) збільшити  доходи загального фонду на загальну суму 2 367 228 

гривень згідно з додатком 1. 

2) збільшити  доходи спеціального фонду на загальну суму 500 000 

гривень згідно з додатком 1; 

3) збільшити видатки спеціального фонду по КТПКВКМБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

(в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі)» на загальну 

суму 2 367 228 гривень згідно з додатком 2. 

4) збільшити видатки спеціального фонду по КТПКВКМБ 0118110 

«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха» на загальну суму 500 000 гривень згідно з додатком 2; 

3)  збільшити профіцит загального фонду на суму 2 367 228 гривень, 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 3; 



4)  збільшити дефіцит спеціального фонду на суму 2 367 228 гривень, 

напрямком використання якого визначити надходження із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 3. 

2. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 4.  

3. Рішення виконкому винести на затвердження міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом 

обов’язків.     

 

                           

Міський голова                           О.В. Омельчук  
 


