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03.04.20р.   № 71 /17-21 

                                                   

В Коростенську міську раду 

 
        1. Збільшення дохідної частини загального фонду міського бюджету на 

загальну суму 1944997  грн., з них: 

 

         1.1. за рахунок іншої субвенції з бюджету Ушомирської сільської ради 

(код 41053900) на суму – 113792  грн.         

 

          1.2. Розподіл коштів субвенції на суму  - 113792 грн. 

 

          1.2.1. 07 Відділ охорони здоров’я – 113792 грн., в т.ч.: 

                   - КНП ЦМЛ (КПКВ 2010) – 113792 грн. (на оплату праці за 

пролікованих хворих Ушомирської ОТГ за 4-й квартал 2019 року). 

 

         1.3 за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 1831205 грн.,  

з них: 

        1.3.1. код 41051400 на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1831205  грн. 

 

        1.4. Розподіл коштів субвенції на суму  - 706535 грн. 

 

        1.4.1 06 Відділ освіти – 706535 грн., в т.ч.: 

            - Школи (КПКВ 1020) – 706535 грн. (на закупівлю обладнання, 

інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому 

числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою 

основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у 

експерименті з реалізіції Державного стандарту початкової освіти – 22610 грн.,  

на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 

(12) класів закладів загальної середньої освіти – 334940 грн., на відрядження 

для підвищення кваліфікації вчителів,асистентів вчителів початкової школи, 

директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з 

навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, до посадових обов"язків 

яких належить питання початкової освіти – 1915 грн., на  проведення супервізії 
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– 18908 грн., на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім 

комп"ютерного) – 328162 грн.). 

 

         2. Збільшення видаткової частини спеціального фонду міського бюджету 

на загальну суму 1124670 грн., з них: 

 

        2.1 за рахунок передачі коштів із загального фонду субвенції з 

державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) – 1124670 грн. 

 

      2.2 Розподіл коштів субвенції: 

 

       2.2.1 06 Відділ освіти – 1124670 грн., в т.ч.: 

            - Школи (КПКВ 1020) – 1124670 грн. (на закупівлю меблів – 719865 грн., 

на закупівлю комп"ютерного обладнання – 252590 грн., на закупівлю 

обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів 

навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів 

з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть 

участь у експерименті з реалізіції Державного стандарту початкової освіти – 

152215 грн.). 

 

 

        Заступник міського голови - 

начальник фінансового управління                                 Л. Щербанюк 


