
 

 
УКРАЇНА 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

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

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

 

 

 02.04.21 р.   № 77/21-21 

                                                                                      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 – 7565231 грн. 

 

1. 02 Виконавчий комітет – 2257000 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) 

– 2143000 грн. (заробітна плата з нарахуваннями 12-ти «Робітникам з 

благоустрою», адміністратору з ЦНАП та заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради – 1290000 грн.; оплата енергоносіїв та 

комунальних послуг для офісів старост (електроенергія та придбання дров) – 

449000 грн.; оплата послуг з підшивки документів від приєднаних сільських 

рад, правонаступником яких є Коростенська міська рада, які в подальшому 

будуть передані до архіву - 180000 грн.,  придбання 12 комплектів бензопил та 

бензокос і паливно-мастильних матеріалів до них для забезпечення проведення 

благоустрою приєднаних територій – 149000 грн., оплата судового збору по 

забезпеченню подачі позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг – 75000 

грн.; 

2. «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» (КПКВ 

5041) – 114000 грн. (придбання та встановлення лічильника води – 14000 грн., 

оплата послуг з водопостачання – 100000 грн.). 

                             

2. 06 Відділ освіти  – 298800 грн. 

 

з них: 1. Центр позашкільної освіти (КПКВ 1070) – 198800 грн. 

(проведення поточного ремонту приміщень санвузла та роздягальні гуртка 

«Хореографія»: облаштування двох індивідуальних кабінок санвузла, заміна 

сантехніки, ремонт стелі, стін та підлоги, заміна дверей); 
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2. КУ «Коростенський центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» (КПКВ 1160) – 100000 грн. (проведення поточного ремонту 

приміщень: заміна освітлення, дверей, фарбування стін, ремонт стелі, 

встановлення унітазів, рукомийника).    

 

3. 08 Управління праці та соціального  

захисту населення – 100000 грн. 

 

з них: 1. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення (КПКВ 3242) – 100000 грн. (надання матеріальної допомоги 

незахищеним верствам населення). 

 

4. 10 Відділ культури і туризму  – 173000 грн. 

 

з них:  1. Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВ 4030) – 101600 грн. 

(укладання тротуарної плитки біля клубу с. Злобичі, с. Нивки – 40000 грн.; 

придбання та установка електролічильника в бібліотеці с. Каленське  - 3400 

грн.; послуги інтернету в бібліотеці с. Грозине – 2200 грн.; технічне 

обслуговування системи протипожежного захисту бібліотеки с. Васьковичі – 

6000 грн.; виготовлення технічної документації та оформлення земельних 

ділянок на приміщення  сільських відокремлених підрозділів публічної 

бібліотеки – 50000   грн.); 

2. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів (КПКВ 4060) – 71400 грн. (придбання та 

установка електролічильника в будинку культури с. Михайлівка  - 3400 грн.; 

технічне обслуговування системи протипожежного захисту будинку культури 

с. Васьковичі – 6000 грн.; сплата екологічного податку (використання твердого 

палива) будинок культури с. Васьковичі, с. Обиходи, с. Мединівка – 4000 грн.; 

водопостачання будинку культури с. Грозине – 8000 грн.;  виготовлення 

технічної документації та оформлення земельних ділянок на приміщення  

сільських відокремлених палаців культури – 50000   грн.).    

 

5. 12 Управління житлово-комунального  

господарства  – 3550001 грн. 

 

з них: 1. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства (КПКВ 6013) – 400000 грн. (фінансова підтримка КП 

«Грозинське» - сплата за енергоносії, охорону, оформлення дозволів на 

спеціальне водокористування, податків по об’єктам водопостачання та 

водовідведення); 

2. Організація благоустрою населених пунктів (КПКВ 6030) – 200000 

грн. (послуги з постачання електроенергії – 100000 грн.; вивезення твердих 

побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ) – 100000 грн.);    

3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВ 7461) – 2950001 

грн. (поточний ремонт вулично-дорожньої мережі). 
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6. 36 Управління земельних відносин та комунальної  

власності  – 707430 грн. 

 

з них:  1. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах  (КПКВ 0160) – 556430 грн. 

(заробітна плата з нарахуваннями 2-м додатково введеним головним 

спеціалістам – 294700 грн.; придбання програмного продукту для створення  

модулів «Земельного кадастру» та «Комунального майна» геоінформаційної 

системи Коростенської міської ради – 261730 грн.); 

2. Здійснення заходів із землеустрою (КПКВ 7130) – 151000 грн. 

(виготовлення документації із землеустрою – проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, документації із землеустрою, документації на 

поділ/об’єднання земельних ділянок, встановлення меж населених пунктів 

Коростенської міської територіальної громади).    

 

7. 27 Управління економіки – 49000 грн. 

 

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

розвитку територій (КПКВ 7370) – 49000 грн. (придбання доступу до єдиної 

системи даних про економіку громади «Економічний профайл громади», що 

дасть можливість проводити аудит бази всіх суб’єктів господарювання на 

території Коростенської міської територіальної громади, здійснювати аналіз по 

кожному окремому економічному кластеру, користуватися модулем «Платники 

податків та платежів до бюджету»). 

 

8. 37 Фінансове управління  – 430000 грн. 

 

з них: 1. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного  розвитку регіонів (КПКВ 9800) – 

430000 грн. (СБУ для Коростенського міськвідділу – 150000 грн. (на закупівлю 

пально-мастильних матеріалів, передбачених Комплексною Програмою 

профілактики злочинності в Коростенській міській територіальній громаді на 

2021-2024 роки), Коростенському районному управлінню поліції – 150000 грн. 

(на закупівлю пально-мастильних матеріалів, передбачених Комплексною 

Програмою профілактики злочинності в Коростенській міській територіальній 

громаді на 2021-2024 роки), Коростенському міськрайонному відділу ДСНСУ – 

80000 грн. (на закупівлю пально-мастильних матеріалів для заправки пожежно-

рятувальної техніки, передбачених Програмою забезпечення техногенної та 

пожежної безпеки, захисту населення і територій Коростенської міської 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки), ГУ ДПС 

у Житомирській області для ЦОП Коростенського ОДПІ – 50000 грн.(на 

придбання конвертів та марок для направлення сформованих податкових 

повідомлень-рішень з податку на нерухоме майно та земельного податку, 

передбачених програмою підтримки малого та середнього підприємництва 

Коростенської міської територіальної громади на 2020 - 2024 роки). 
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II. Спеціальний фонд – 5365575 грн. 

 

1. Збільшення видаткової частини за рахунок вільного залишку 

надходжень бюджету розвитку – 563392 грн. 

 

1. 02 Виконавчий комітет – 196000 грн. 

 

з них: 1. «Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)»  (КПКВ 7350) –196000 грн. (виготовлення 

містобудівної документації (детальних планів територій) в районі траси Київ-

Ковель та по вул. С.Кемського,11 м. Коростеня). 

 

2. 12 Управління житлово-комунального  

господарства  – 367392 грн. 

 

з них: 1. Будівництво установ та закладів культури (КПКВ 7324) – 

367392 грн. (капітальний ремонт частини будинку культури за адресою вул. 

Центральна, 3, с. Грозине Коростенського району Житомирської області (в т.ч. 

виготовлення ПКД)). 

 

 

2. Збільшення видаткової частини за рахунок вільного залишку загального 

фонду (передача коштів до бюджету розвитку) – 1442184 грн. 

 

1. 06 Відділ освіти  – 100000 грн. 

 

з них: Будівництво освітніх установ та закладів (КПКВ 7321) – 100000 

грн. (термосанація будівлі «Центру розвитку дитини № 18 м. Коростеня» 

(капітальний ремонт) за адресою: м. Коростень, вул. Мануїльського, 1 з 

виділенням черговості: 1 черга – утеплення огороджуючи конструкцій з 

заміною вікон і дверей, улаштування індивідуального теплового пункту). 

 

2. 12 Управління житлово-комунального  

господарства  – 1342184 грн. 

 

з них: 1. Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства 

(КПКВ 7310) – 350000 грн. (реконструкція мереж вуличного освітлення с. 

Михайлівка Коростенського району Житомирської області (в т.ч. виготовлення 

ПКД)); 

2. Будівництво медичних установ та закладів (КПКВ 7322) – 114577 грн. 

(капітальний ремонт приміщень другого поверху поліклінічного корпусу 

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

Житомирської області); 

3. Будівництво установ та закладів культури (КПКВ 7324) – 332608 грн. 

(капітальний ремонт частини будинку культури за адресою вул. Центральна, 3, 

с. Грозине Коростенського району Житомирської області (в т.ч. виготовлення 

ПКД)); 
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4. Будівництво інших об’єктів комунальної власності (КПКВ 7330) – 

300000 грн. (капітальний ремонт системи опалення приміщення офісу старости 

за адресою вул. Центральна, 20-а, с. Холосне Коростенського району 

Житомирської області (в т.ч. виготовлення ПКД)); 

5. Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій (КПКВ 7370) – 195000 грн. (комплект камер відео спостереження на 

території міста з подальшим монтажем та проведенням пусконалагоджувальних 

робіт для створення і розвитку системи відео спостереження в місті «Безпечне 

місто»); 

6. Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (КПКВ 

7670) – 49999 грн. (придбання контейнерів для ТПВ). 

 

 

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) – 787820 грн. 

 

1. 12 Управління житлово-комунального 

господарства  – 787820 грн. 

 

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

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

787820 грн. (розпорядження КМУ від 16.09.2020 року № 1134-р. «Про внесення 

змін у додаток до розпорядження КМУ від 08.07.2020 року № 891») 

(Будівництво бювету з альтанкою в с. Стремигород Коростенського району 

Житомирської області – 157564 грн.; Будівництво бювету з альтанкою в с. Мала 

Зубівщина Коростенського району Житомирської області – 157564 грн.; 

Будівництво бювету з альтанкою в с. Новаки Коростенського району 

Житомирської області – 157564 грн.; Будівництво бювету з альтанкою в с. 

Хотинівка Коростенського району Житомирської області – 157564 грн.; 

Будівництво бювету з альтанкою в с. Михайлівка Коростенського району 

Житомирської області – 157564 грн.). 

 

 

4. Фонд охорони навколишнього природного середовища – 1866029 грн. 

 

1. Управління житлово-комунального 

господарства  – 1866029 грн. 

 

з них: Утилізація відходів (КПКВ 8312) – 1866029 грн. (придбання  

сміттєвоза на шасі МАЗ). 

 

5. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 

механізмів – 81748 грн. 
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1. Управління житлово-комунального 

господарства  – 81748 грн. 

 

з них: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВ 7461) – 81748 

грн. (капітальний ремонт тротуарів). 

 

6. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва – 624402 грн. 

 

1. 36 Управління земельних відносин та комунальної  

власності  – 624402 грн. 

 

з них:  Здійснення заходів із землеустрою  (КПКВ 7130) – 624402 грн. 

(проведення інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення приєднаних територій колишніх КСП – 400000 грн.; проведення 

нормативної грошової оцінки земель приєднаних населених пунктів – 224402 

грн.). 

                                    

 

 

 

 

Примітка: обґрунтування всіх сум, запропонованих до розподілу, знаходиться 

у фінансовому управлінні де всі бажаючі мають можливість з ними 

ознайомитись. 

 

 

 

 

   Начальник  

   фінансового управління                                    Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО 

 


