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16.08.19 р.   № 189 /17-21 

                                                                                      В Коростенську міську раду 

 

          

       I. Збільшення дохідної частини загального фонду міського бюджету на 

загальну суму 5559400 грн. 

 

        1.1. за рахунок додаткового надходження наступних власних доходів: 

        1.1.1. Плата за землю (Код 18010500) - 5495400 грн.; 

        1.1.2. Збір за місця для паркування транспортних засобів (Код 18020200) –   

3000 грн.; 

        1.1.3. Туристичний збір (Код 18030000) – 10000 грн.; 

        1.1.4. Адміністративні штрафи та інші санкції (Код 21081100) – 1000 грн.; 

        1.1.5. Інші  надходження (Код 24060300) – 50000 грн. 

 

        II. Подаємо розподіл видатків по установах, які передбачається спрямувати 

за рахунок збільшення дохідної частини загального фонду міського 

бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 5559400 грн. 

 

Загальний фонд 

 

                              1. 02 Виконавчий комітет – 20000 грн. 

 

           з них:  1. Виконавчий комітет (КПКВ 0150) – 20000 грн. (оплата послуг з 

надання доступу та технічної підтримки роботи системи «Громадський проект» 

для забезпечення електронного голосування – 18000 грн., послуги з 

виготовлення та розміщення роз’яснувально-інформаційної соціальної реклами 

– 2000 грн.). 

                          

2. 07 Відділ охорони здоров'я  – 190000 грн. 

 

           з них: 1. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВ 2111) – 190000 грн. 

(проведення поточного ремонту в приміщенні дитячої поліклініки). 
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3. 12 УЖКГ – 63680 грн. 

 

            з них: 1. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 

(КПКВ 6090) – 40000 грн. (на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, 

залученими ОСББ).; 

                         2. Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 

ресурсів (КПКВ 8330) – 23680 грн. (послуги з виготовлення звіту з оцінки 

впливу на довкілля – 12083 грн., послуги з проведення громадських обговорень 

з оцінки впливу на довкілля – 11597 грн. Ці послуги потрібні для проведення 

капітальних робіт з розчищення русла річки Уж).  

  

 

Разом по загальному фонду – 273680 грн. 

 

 

Спеціальний фонд (капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються 

із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

 

1. 07 Відділ охорони здоров'я  – 3000000 грн. 

 

           з них: 1. КДЦ ЦМЛ (КПКВ 2010) – 3000000 грн. (на придбання відео- 

діагностичної системи Olympus Optera серії 170). 

  

 

2. 12 УЖКГ – 2263720 грн. 

 

            з них: 1. Управління ЖКГ (КПКВ 0160) – 23000 грн. (придбання 

оргтехніки (комп’ютер в комплекті, системний блок).  

                              2. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 

(КПКВ 6011) – 110000 грн. (спів фінансування на проведення капітального 

ремонту конструктивних елементів житлових будинків); 

                          3. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 

(КПКВ 7310) – 1002898 грн. (реконструкція теплових пунктів з встановленням 

теплових лічильників в житлових будинках міста на дільницях № 3 та № 5 

КПТ); 

                          4. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури (КПКВ 7461) – 777822 грн. (капремонт тротуарів по вул. 

Грушевського); 

                          5. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 

(КПКВ 7670) – 350000 грн. (КП «Водоканал» на проведення капітального 

ремонту 2-х насосів на КНС № 2). 

 

 

3. 30 Відділ з питань цивільного захисту – 22000 грн. 
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           з них: 1. Відділ (КПКВ 0160) – 7420 грн. (придбання  

багатофункціонального пристрою); 

                             2. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха (КПКВ 8110) – 14580 грн. (придбання генератора 

бензинового номінальною потужністю 5 кВт).  

 

 

Разом по спеціальному фонду – 5285720 грн. 

 

  

                                    

Примітка: обґрунтування всіх сум, пропонованих до розподілу, знаходиться у 

фінансовому управлінні де всі бажаючі мають можливість з ними 

ознайомитись. 

 

 

 

 

        Заступник міського голови - 

начальник фінансового управління                                 Л. Щербанюк 

 


