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В Коростенську міську раду 
 
         
 

I. Збільшення дохідної частини загального фонду бюджету Коростенської 
міської територіальної громади на загальну суму 5 846 600 грн. 

 
1.1. за рахунок додаткового надходження наступних власних доходів: 
1.1.1. Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції) (пальне) (Код 14021900) – 500 000 грн.; 
1.1.2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості  (Код 18010300) – 346 600 грн.; 

1.1.3. Земельний податок з юридичних осіб (Код 18010500) – 3000 000 грн.; 
1.1.4. Орендна плата з юридичних осіб (Код 18010600) – 2000 000 грн. 
 
 
II. Подаємо розподіл видатків по установах, які передбачається спрямувати 

за рахунок збільшення дохідної частини загального фонду бюджету 
Коростенської міської територіальної громади (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) у сумі 5 846 600 грн. 
 

Загальний фонд 
 

1. 06 Відділ освіти – 5 685 000 грн. 
 

з них: 1. Відділ освіти (КПКВ 0160) – 150 000 грн. (оплата послуг 
теплопостачання); 

2. Дошкільна освіта (КПКВ 1010) – 2 170 000 грн. (оплата послуг  
теплопостачання); 

3. Заклади загальної середньої освіти (КПКВ 1021) – 3 145 000 грн. (оплата 
послуг теплопостачання); 
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4. Дитячо-юнацька спортивна школа (КПКВ 5031) – 220 000 грн. (оплата 
послуг теплопостачання). 
 

2. 08 Управління праці та соцзахисту населення – 94 200 грн. 
 

з них: Комунальна установа «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
«Джерело надії» (КПКВ 3105) – 94 200 грн. (оплата послуг теплопостачання). 

 
3. 30 Відділ з питань цивільного захисту – 67 400 грн. 

 
з них: Відділ з питань цивільного захисту (КПКВ 0160) – 67 400 грн. 

(оплата послуг теплопостачання). 
 

 
  
                                    
Примітка: обґрунтування всіх сум, пропонованих до розподілу, знаходиться у 
фінансовому управлінні де всі бажаючі мають можливість з ними 
ознайомитись. 
 
 

 
 
        Начальник  
        фінансового управління                                 Людмила БАРДОВСЬКА 
 


