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           28.09.20р.   № 167/17-21  

В Коростенську міську раду 

 

 
        Перерозподіл видатків міського бюджету 

 

I. Знімаємо – 256108 грн., в тому числі: 

Загальний фонд - 256108 грн. 

 

 

1. 10 Відділ культури і туризму – 81108 грн. 

 

          з них: -  по КПКВ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» - 81108 

грн., загальний фонд; 

 

2. 27 Управління економіки – 175000 грн. 

 

          з них: -  по КПКВ 7640 «Заходи з енергозбереження» - 175000 грн., 

загальний фонд. 

 

           

II. Додаємо - 256108 грн. в тому числі: 

Загальний фонд - 81108 грн. 

Спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 175000 грн. 

 

 

1. 02 Міськвиконком – 75108 грн. 

 

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

матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради» - 2808 грн. 

(придбання значків та виготовлення посвідчень «Депутат міської ради» та 

«Міський голова»), загальний фонд; 

                       - по КПКВ 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів 

фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-



масових заходів серед населення регіону» - 52300 грн.(ремонт елементу 

спортивного майданчика по вул. Шевченка, 119), загальний фонд; 

                       - по КПКВ 8210 «Муніципальні формування з охорони громадського 

порядку» - 20000 грн.(додаткова оплата співробітникам «Яструба», які задіяні в 

похованнях померлих від COVID-19 відповідно до «Алгоритму дій щодо 

поховання померлих осіб від коронавірусної хвороби»), загальний фонд. 

 

2. 12 Управління житлово-комунального господарства - 6000 грн. 

 

              з них: - по КПКВ 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства» - 6000 грн. (придбання продуктів харчування для ГО «ЦЗТ Твій 

друг»), загальний фонд. 

 

3. 27 Управління економіки – 175000 грн. 

 

          з них: - по КПКВ 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання» - 175000 грн. (на придбання кухонного обладнання для КВТП 

«Коростеньхарч»), спеціальний фонд.     

 

 

 

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 

 


