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06.10.20р.   № 177 /17-21 

                                                   

В Коростенську міську раду 

 
        1. Зменшення дохідної частини загального фонду міського бюджету на 

загальну суму 183258 грн. 

 

         1.1. за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам на суму 183258 грн., 

        з них: 

        1.1.1. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної  субвенції з 

державного бюджету (код 41051200)  +272342 грн.; 

        1.1.2. Інші субвенції з місцевого бюджету (код 41053900) -455600 грн. (з 

обласного бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей). 

 

          1.2. Розподіл коштів субвенції на суму  -266558 грн. 

 

1.2.1. 06 Відділ освіти +189042 грн., в т.ч.: 

                   - Надання дошкільної освiти (КПКВ 1010) +75042 грн. (на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами); 

                   - Заклади загальної середньої освіти (КПКВ 1020) +114000 грн. (на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами ).  

 

1.2.2. 08 Управління праці та соціального захисту населення -455600 грн., в                             

т.ч.: 

                 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) -455600 грн. 

 

2. Збільшення дохідної частини спеціального фонду міського бюджету на 

загальну суму 52000 грн., з них: 

 

         2.1. за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету (код 41053900) 

+52000 грн. (з обласного бюджету на придбання житла дітям-сиротам). 
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3. Збільшення видаткової частини спеціального фонду міського бюджету на 

загальну суму 135300 грн., з них: 

 

3.1.1. 06 Відділ освіти +83300 грн., в т.ч.: передача із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду), з них: 

  

                   - Надання дошкільної освiти (КПКВ 1010) +36750 грн. (на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами); 

                   - Заклади загальної середньої освіти (КПКВ 1020) +46550 грн. (на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами ). 

 

3.1.2. 02 Виконавчий комітет +52000 грн., в т.ч.: 

                     - Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа (КПКВ 6083)  +52000 грн. 

 

 

 

 

 

 

        Заступник міського голови - 

начальник фінансового управління                                 Л. Щербанюк 


