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31.05.21р.   № 109 /21-21 

                                                   

В Коростенську міську раду 

 

 

 
        1. Збільшення дохідної частини загального фонду бюджету 

Коростенської міської територіальної громади на суму 376200  грн., з них: 

 

- по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 

376200 грн. 

 

2. Збільшення видаткової частини загального фонду бюджету 

Коростенської міської територіальної громади на суму 526200 грн., з них: 

 

          2.1. Відділ освіти – 210000 грн., в т.ч.: 

 

- Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (КПКВ 

1021) – 110000 грн. (встановлення внутрішніх дверей у приміщенні 

Коростенської міської гімназії №7- 50000 грн.(депутат Яблонський П.Є.);   

заміна вікон на енергозберігаючі в Коростенській загальноосвітній школі 1-111 

ступенів №9 – 50000 грн.(депутат Яблонський П.Є.); на заміну(придбання та 

встановлення) дверей в ліцеї с.Васьковичі – 10000 грн. (депутат Нагорняк 

В.В.)); 

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл (КПКВ 5031) – 100000 грн. (придбання спортивних 

костюмів, форми, взуття, баскетбольних м'ячів, спортивного інвентаря та 

обладнання для відділення баскетболу Коростенської ДЮСШ)(депутат 

МелашенкоА.В.). 

 

          2.2. Відділ охорони здоров’я – 76200 грн., в т.ч.: 

 

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПКВ 

2010) – 50000 грн. (придбання ламп підвісних однокупольних PAX-K s-5 для 



комунального некомерційного підприємства  "Коростенська центральна міська 

лікарня Коростенської міської ради")(ВО «Батьківщина»); 

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВ 2111) – 26200 грн. 

(на придбання будівельних матеріалів для КНП ЦПМСД Коростенської міської 

ради) (депутат Нагорняк В.В.). 

 

          2.3. Управління житлово-комунального господарства – 240000 грн., в т.ч.: 

 

- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВ 6030) – 200000 

грн. (поточний ремонт мереж вуличного освітлення м.Коростень)(депутат 

Шевчук К.А.); 

- Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВ 7461) – 40000 

грн. (поточний ремонт вулично-дорожньої мережі в с.Берестовець)(депутат 

Нагорняк В.В.). 

 

3. Зменшення видаткової частини загального фонду бюджету 

Коростенської міської територіальної громади на суму 150000 грн., з них: 

 

          3.1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради – 150000 грн., в т.ч.: 

 

- Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (КПКВ 5041) – 

150000 грн. (придбання спортивного інвентарю) (депутат Чорноморець О.П.). 

 

        4. Збільшення дохідної частини спеціального фонду бюджету 

Коростенської міської територіальної громади на суму 146200  грн., з них: 

 

- по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 

146200 грн. 

 

5. Збільшення видаткової частини спеціального фонду бюджету 

Коростенської міської територіальної громади на суму 186200 грн., з них: 

 

          5.1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради – 150000 грн., в т.ч.: 

 

- Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (КПКВ 5041) – 

150000 грн. (придбання спортивного інвентарю) (депутат Чорноморець О.П.). 

 

          5.2. Відділ освіти – 36200 грн., в т.ч.: 

 

- Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (КПКВ 

1021) – 36200 грн. (на придбання посудомийної машини для шкільної їдальні 

Коростенської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням іноземних 

мов)(депутат Яблонський П.Є.). 

 



6. Зменшення видаткової частини спеціального фонду бюджету 

Коростенської міської територіальної громади на суму 40000 грн., з них: 

 

          6.1. Управління житлово-комунального господарства – 40000 грн., в т.ч.: 

 

- Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (КПКВ 

6090) – 40000 грн. (придбання та встановлення дитячого майданчика в 

с.Берестовець)(депутат Нагорняк В.В.). 

 

 

 

Начальник 

фінансового управління                                              Людмила БАРДОВСЬКА 


