
 

                                   
 

                                                               У К Р А Ї Н А 
                                                Коростенська міська рада Житомирської області 

                                 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
Від  07.07.2021р.     №  488 
 
Про  внесення змін до бюджету  
Коростенської міської територіальної  
громади на  2021 рік 

 
 
Відповідно до розпорядження голови Житомирської обласної державної 

адміністрації від 18.06.2021 р. № 409 «Про внесення змін до обласного 
бюджету Житомирської області на 2021 рік», рішення Оліївської сільської ради 
від 28.05.2021 р. № 188 «Про внесення змін до бюджету Оліївської сільської 
територіальної громади на 2021 рік», п.13 рішення Коростенської міської ради 
від 24.12.2020 р. № 26 «Про бюджет Коростенської міської територіальної 
громади на 2021 рік», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 
питань бюджету, економіки та комунальної власності від  01.07.2021 р. № 1, 
керуючись п.а ч.4 ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”,  виконавчий комітет Коростенської міської  ради 

  
РІШАЄ: 
 
1. Внести такі зміни до загального фонду бюджету Коростенської 

міської територіальної громади на 2021 рік: 
           
          1.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 745000  грн., з них: 
 

по КБКД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок 
відповідної  субвенції з державного бюджету» на суму 745000 грн. 
           
          1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 745000 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
          
          1.2.1. Головний розпорядник коштів – відділ охорони здоров'я 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 745000  грн., з них: 
 



 

  по КПКВК 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий 
та нецукровий діабет», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 745000 грн. 
           

2.  Внести такі зміни до спеціального фонду бюджету Коростенської 
міської територіальної громади на 2021 рік: 
           

2.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 45000  грн., з них: 
 

                 по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 45000 
грн. 

 
          2.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 45000 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
 
          2.2.1. Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Коростенської 
міської ради на суму 45000  грн., з них: 

 
по КПКВК 3241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення», КЕКВ 3000 «Капітальні 
видатки» на суму 45000 грн.   
 
          3. Дане рішення  винести на розгляд та затвердження міської ради. 
 

 
 
 

 
Міський голова                                              Володимир МОСКАЛЕНКО 
 
 
 

 
                                                                                                         

                                                                             
                Заступник міського голови  

               Олександр  ЯСИНЕЦЬКИЙ   
                           

                                                                                                 Начальник фінансового управління 
                                                                                                                  Людмила БАРДОВСЬКА 

 
                                                                                                          Начальник юридичного відділу 

                                                                                                                          Тетяна КАМІНСЬКА   


