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           16.08.19р.   № 190 /17-21  

В Коростенську міську раду 

 

 
        Перерозподіл видатків загального фонду бюджету 

 

I. Знімаємо – 2614860 грн. 

 

1. 37 Фінансове управління – 2614860 грн. 

 

                з них:   - по КПКВ 8700 «Резервний фонд» -2614860 грн. 

 

II. Додаємо - 2614860 грн. 

 

                               1. 02 Виконавчий комітет - 1167971 грн. 

 

                 з них: - по КПКВ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради» - 1167971 грн. 

(заробітна плата з нарахуваннями згідно ПКМУ від 19.06.2019р. № 525 «Про 

внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 

2006 р. № 268». 

 

2. 07 Відділ охорони здоров’я  - 27143 грн. 

 

              з них: - по КПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» - 27143  

грн. (заробітна плата з нарахуваннями згідно ПКМУ від 19.06.2019р. № 525). 

 

 

3. 08 Управління праці та соціального захисту населення - 549526 грн. 

 

              з них: - по КПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» - 



549526 грн. (заробітна плата з нарахуваннями згідно ПКМУ від 19.06.2019р. № 

525). 

                           

 

4. 12 Управління житлово-комунального господарства - 292289 грн. 

 

              з них: - по КПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах, селищах, селах» - 292289 грн. (заробітна плата з нарахуваннями згідно 

ПКМУ від 19.06.2019р. № 525). 

 

 

5. 27 Управління економіки - 245414 грн. 

 

              з них: - по КПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» - 

245414 грн. (заробітна плата з нарахуваннями згідно ПКМУ від 19.06.2019р. № 

525). 

 

6. 30 Відділ з питань цивільного захисту - 85982 грн. 

 

              з них: - по КПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах, селищах, селах» - 85982 грн. (заробітна плата з нарахуваннями згідно 

ПКМУ від 19.06.2019р. № 525). 

 

 

7. 37 Фінансове управління – 246535 грн. 

 

              з них: - по КПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» - 

246535 грн. (заробітна плата з нарахуваннями згідно ПКМУ від 19.06.2019р. № 

525). 

 

 

         
 

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 

 


