
ПРОЄКТ 

                                               

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я №  

V сесія                        VІІІ скликання 

 

від 18.03.2021  року 

 

Про внесення змін до  

бюджету Олевської міської   

територіальної громади на 2021 рік 

 

(06513000000) 

код бюджету 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Спрямувати на проведення витрат 1 500 000,00 гривень вільного 

залишку бюджетних коштів  загального фонду бюджету міської 

територіальної громади. 

          2. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2020  року №31 „Про 

бюджет Олевської міської  територіальної громади на 2021 рік” зі змінами та 

доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 04.02.2021 року №88 

„Про внесення змін до бюджету Олевської міської  територіальної громади на 

2021 рік”,  від 04.03.2021 року №156 „Про внесення змін до бюджету 

Олевської міської  територіальної громади на 2021 рік”, а саме: 

          2.1. В підпункті 2 пункту 1 цифри 325 976 618,00 гривень,             318 992 

581,00 гривень, 6 984 037,00 гривень замінити,  відповідно, цифрами   327 476 

618,00 гривень, 318 992 581,00 гривень, 8 484 037,00 гривень. 

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

цілому дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 1 173 839,00 гривень згідно з додатком  №2  до цього рішення, з них:   

             - профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади 

у сумі 7 132 163,00 гривень напрямком використання якого визнати передачу 

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду); 

   - дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 8 306 002,00  гривень, джерелом покриття якого є використання вільного 

залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у т.ч. за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
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рахунок залишку коштів бюджету міської територіальної громади у  сумі 8 306 

002,00 гривень. 

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

цілому дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади 

в сумі 3 699 337,00 гривень. (додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі  7 132 163,00    гривень; 

- використання залишків коштів спеціального фонду бюджету міської 

територіальної громади, які виникли станом на 01.01.2021 року у сумі 

170 000,00 гривень, в тому числі: від надходжень до бюджету розвитку 

міського бюджету – 70 000,00 гривень, збору за забруднення навколишнього 

природного середовища, екологічного податку – 100 000,00 гривень; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі      3 602 826,00 

гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації НЕФКО)».  

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

          4. Додатки № 2, 3, 4 викласти в новій редакції.   

          5. 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                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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Інформація 

про внесення змін до міського бюджету на 2021  рік 

 

На підставі поданих документів та погоджених на постійній комісії міської 

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій 18.03.2021 року 

пропонується внести наступні зміни до міського бюджету.   

 

 

1.За рахунок вільного залишку коштів загального фонду, 

який утворився станом на 01.01.2021 року – 1 500 000,00 грн. 

спрямувати на наступні заходи: 

 

- Співфінансування проєкту "Реконструкція майнового комплексу стадіону 

«Колос» по вул.Промислова, 8-а в м.Олевськ, Житомирська область" 

(коригування) 

- 1 500 000,00 грн.   

 

                      2. Зміни в межах кошторисних призначень. 

 

                    В зв»язку з ситуацією по харчуванню, що склалася в ЦРД та ДНЗ: 

Зменшити видатки загального фонду по КПКВКМБ 0111010 «Надання 

дошкільної освіти», КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг» на суму 98 000,0 грн.  

 

Збільшити видатки загального фонду по КПКВКМБ 0111010 «Надання 

дошкільної освіти», КЕКВ 2230  «Продукти харчування» на суму 98 000,0 

грн. (закупівля м`яса – 49 000,00 грн., закупівля сиру кисломолочного – 

49 000,00 грн.). 

  

 

Начальник фінансового управління                                           Катерина ГОРПИНІЧ 
 


