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ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я   

ХLVІІІ сесія             VІІ скликання  

від __.12.2019 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 та враховуючи  

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018  року №876 

„Про міський бюджет Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік ” зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями міської ради 

від 14.02.2019 року №943 „Про внесення змін до міського бюджету 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік”, від 

14.03.2019 року №984 „Про внесення змін до міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік”, від 18.04.2019 року 

№1038 „Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік”, від 23.05.2019 року №1086 

„Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік”, від 06.06.2019 року №1116 „Про 

внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік”, від 04.07.2019 року №1155 „Про 

внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік”, від 08.08.2019 року №1187 „Про 

внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік”, від 10.10.2019 року №1273 „Про 

внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік”, від 07.11.2019 року №1329 „Про 

внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік”, від 06.12.2019 року №1381 „Про 

внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік”, а саме:        
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           1.1. В підпункті 1 пункту 1 цифри 294 203 998 гривень, 285 216 

727 гривень, 8 987 271 гривень  замінити,  відповідно, цифрами 293 424 385 

гривень, 284 437 114 гривень, 8 987 271 гривень. 

          1.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 301 703 032 гривень, 253 576 547 

гривень, 48 126 485 гривень замінити,  відповідно, цифрами 301 470 294 

гривень, 254 121 822 гривень, 47 348 472 гривень. 

1.3. Підпункт 3  пункту 1 викласти у такій редакції: «3) Установити в 

цілому профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 30 315 292 

гривень згідно з додатком  №2  до цього рішення, з них:   

             - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 34 037 676 

гривень напрямком використання якого визнати передачу коштів із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

   - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 3 722 384 

гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку 

бюджетних коштів міського бюджету, у т.ч. за рахунок залишку коштів 

міського бюджету у  сумі 347 500 гривень, залишку субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій - 1 770 504 гривень, залишку 

освітньої субвенції – 1 604 380 гривень. 

1.4. Підпункт 4 пункту 1 викласти в такій редакції: «4) Установити в 

цілому дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 38 361 201 

гривень. (додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 34 037 676  гривень; 

           - запозичення до бюджету розвитку кредитних коштів від зовнішніх 

запозичень від Північної Екологічної Фінансової корпорації (НЕФКО)  в сумі 

3 750 000 гривень; 

- використання залишків коштів спеціального фонду міського 

бюджету, які виникли станом на 01.01.2019 року у сумі 807 900 гривень, в 

тому числі: від надходжень до бюджету розвитку міського бюджету – 705900 

гривень, надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 102 000 гривень; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі      234 375 

гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації НЕФКО)».           

1.5.  У пункті  6 цифри 15 732 178 гривень   замінити відповідно 

цифрами 15 526 578 гривень. 

1.6.  У пункті  22 цифри 11 010 400 гривень   замінити відповідно цифрами 

3 515 625 гривень. 

2. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою. 

          3. Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 6, 7 викласти в новій редакції.  

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом 

обов’язків та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку. 

  

Міський голова                                                                                 О.В.Омельчук 


