
 

 
УКРАЇНА 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
11500 м.Коростень, вул.Грушевського,22, тел. 4-10-65 

Web: http:// korosten-rada.gov.ua  Код ЄДРПОУ 02313464  

 

 

 15.02.21 р.   № 49/21-21 

                                                                                      В Коростенську міську раду 

 

         У відповідності до статті 72 Бюджетного кодексу України подаємо 

розподіл видатків по установах, які передбачається спрямувати за рахунок 

вільного залишку бюджетних коштів бюджету Коростенської міської 

територіальної громади станом на 01.01.21р.: 

 

                                   I. Загальний фонд – 3566500 грн. 

 

1. 02 Виконавчий комітет – 2307700 грн. 

 

             з них: 1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  (КПКВ 0150) –

2040700 грн. (заробітна плата з нарахуваннями працівникам сільських рад , які 

підлягають скороченню 15 лютого 2021 року – 787200 грн.; оплата енергоносіїв 

та комунальних послуг по приміщеннях сільських рад, які не були враховані під 

час формування бюджету громади – 529500 грн.; придбання канцтоварів для 

старост, придбання вогнегасників, придбання джерел безперебійного живлення, 

оплата державної повірки теплового лічильника, придбання будматеріалів та 

проведення поточних ремонтів кабінетів міськвиконкому, проведення 

аварійних та профілактичних робіт внутрішньо будинкових систем 

водопостачання та водовідведення, центрального опалення, електромереж, 

вентиляційних каналів, оплата послуг з підшивки документів по сільських 

радах – 724000 грн.); 

                            2. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах (КПКВ 0160) – 165000 грн. 

(придбання комп’ютерної техніки для облаштування 10 робочих місць, в 

зв’язку зі збільшенням кількості штатних працівників управління праці та 

соціального захисту населення); 

                            3. Інша діяльність у сфері державного управління (КПКВ 0180) 

–  102000 грн. (участь депутатів, посадових осіб виконавчих органів, активістів 

громади в семінарах, делегаціях з обміну досвідом в інших містах України; 

виготовлення та придбання символіки держави та міста; виготовлення 

соціальної реклами; виготовлення довідкових буклетів, формулярів, 
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інформаційно-роз’яснювальних матеріалів, які популяризують історію та 

розвиток громади). 

 

2. 07 Відділ охорони здоров’я  – 156100 грн. 

 

           з них:  1. Відділ охорони здоров’я (КПКВ 0160) – 98600 грн. (придбання 

меблів для облаштування робочих місць, в зв’язку з переміщенням відділу з 

приміщень виконавчого комітету до приміщень консультативно-діагностичного 

центру КНП «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської 

ради»).; 

                        2. Організація та проведення громадських робіт (КПКВ 3210) – 

57500 грн. (заклад «Будинок сестринського догляду» - догляд за хворими).    

 

3. 08 Управління праці та соціального  

захисту населення – 200000 грн. 

 

           з них: 1. Комунальна установа територіальний центр соціального 

обслуговування (КПКВ 3104) – 100000 грн. (заробітна плата з нарахуваннями  

додатковим штатним одиницям (3 соціальні робітники), які будуть 

обслуговувати жителів с. Мединівка, с. Великий ліс, с. Васьковичі, с. 

Берестовець та с. Сарновичі); 

                           2. Центр соціальних служб (КПКВ 3121) – 100000 грн. 

(заробітна плата з нарахуваннями однієї штатної одиниці (прибиральника) – 

50000 грн.; частковий ремонт системи опалення, поточний ремонт приміщення 

та заміна  санвузла – 50000 грн.). 

 

4. 12 Управління житлово-комунального  

господарства  – 300500 грн. 

 

           з них:  1. Управління житлово-комунального господарства (КПКВ 0160) 

– 78000 грн. (придбання меблів та оргтехніки для облаштування 5-ти робочих 

місць, в зв’язку зі збільшенням кількості штатних працівників); 

                        2. Організація та проведення громадських робіт (КПКВ 3210) – 

92500 грн. (Комунальне виробничо – господарське підприємство – благоустрій 

приєднаних територій);    

                        3. Організація благоустрою населених пунктів (КПКВ 6030) – 

130000 грн. (технічне обслуговування системи відеоспостереження «Безпечне 

місто).  

 

5. 16 Управління містобудування, архітектури,  

земельних ресурсів та комунальної  

власності  – 401400 грн. 

 

           з них:  1. Управління містобудування, архітектури, земельних ресурсів та 

комунальної власності (КПКВ 0160) – 366400 грн. (придбання меблів та 

оргтехніки для облаштування робочих кабінетів, в зв’язку зі збільшенням 
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кількості штатних працівників – 78900 грн.; придбання програмного продукту 

для ведення містобудівного кадастру та його обслуговування – 287500 грн.).; 

                       2. Здійснення заходів із землеустрою (КПКВ 7130) – 35000 грн. 

(виготовлення документації із землеустрою).    

 

6. 27 Управління економіки – 180800 грн. 

 

           з них: 1. Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій (КПКВ 7370) – 152000 грн. (розробка нового стратегічного 

документу для Коростенської міської територіальної громади); 

                      2. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 

(КПКВ 7610) – 28800 грн. (реалізація Школи підприємництва для учнівської 

молоді. Проведення конкурсу бізнес-проєктів). 

 

7. 37 Фінансове управління  – 20000 грн. 

 

           з них: 1. Фінансове управління (КПКВ 0160) – 20000 грн. (придбання 

системного блоку, у зв’язку з виходом із ладу та неможливості відновлення 

даних жорсткого диску). 

 

 

II. Спеціальний фонд – 10020954 грн. 

 

 

1. Збільшення видаткової частини за рахунок вільного залишку 

надходжень бюджету розвитку – 2917658 грн. 

 

1. 12 Управління житлово-комунального  

господарства  – 1330340 грн. 

 

               з них: 1. Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 

(КПКВ 7670) – 1330340 грн. (придбання вакуумної машини на КП 

«Водоканал»). 

2. 37 Фінансове управління – 1587318 грн. 

 

           з них: 1. Субвенція з місцевого бюджету на спів фінансування 

інвестиційних проектів – 1587318 грн. (Співфінансування на реалізацію 

проекту «Реконструкція КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» з будівництвом 

Хірургічного корпусу по вулиці Амосова Миколи, 8 в м. Коростень, 

Житомирської обл. (1 пусковий комплекс: приймальне відділення екстреної 

медичної допомоги»). 
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2. Збільшення видаткової частини за рахунок вільного залишку загального 

фонду (передача коштів до бюджету розвитку) – 7062262 грн. 

 

1. 02 Виконавчий комітет  – 9000 грн. 

 

           з них: 1. Будівництво інших об'єктів комунальної власності (КПКВ 7330) – 

9000 грн. (модернізація  системи відеоспостереження виконавчого комітету). 

 

2. 37 Фінансове управління – 7053262 грн. 

 

           з них: 1. Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування 

інвестиційних проектів – 7053262 грн. (Співфінансування на реалізацію 

проекту «Реконструкція КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» з будівництвом 

Хірургічного корпусу по вулиці Амосова Миколи, 8 в м. Коростень, 

Житомирської обл. (1 пусковий комплекс: приймальне відділення екстреної 

медичної допомоги»). 

 

 

3. Збільшення видаткової частини за рахунок вільного залишку загального 

фонду субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій (передача коштів до 

бюджету розвитку) – 29172 грн. 

 

1. 12 Управління житлово-комунального 

господарства  – 29172 грн. 

 

           з них: 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВ 7363) – 

29172 грн. (Капітальний ремонт приміщень поліклінічного корпусу дитячої 

поліклініки за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Коростень, Житомирської 

області). 

 

 

4. Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим 

громадянам  на будівництво/реконструкцію/придбання житла – 11862 грн. 

 

1. 02 Виконавчий комітет – 11862 грн. 

 

             з них: 1. Надання кредиту (КПКВ 8821) – 11191 грн.; 

                        2. Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових 

довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/  

придбання житла (КПКВ 6084) – 671 грн.   
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Примітка: обґрунтування всіх сум, пропонованих до розподілу, знаходиться у 

фінансовому управлінні де всі бажаючі мають можливість з ними 

ознайомитись. 

 

 

 

 

   Начальник  

   фінансового управління                                    Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО 

 


