
 

                                   
 

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

                                 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
Від  15.12.2021р.     №  
 
Про  внесення змін до бюджету Коростенської  
міської  територіальної  громади  на   2021 рік 

 
 
Відповідно до рішення Житомирської обласної ради від 30.11.2021 р. № 

306 «Про внесення змін до обласного бюджету Житомирської області 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 10.12.2021 р. № 5, керуючись п.п.4 
п.«а» ч.1 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.  Зменшити доходну частину на загальну суму 382 540  грн., з них: 
 

по КБКД 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 
групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету» на суму 382 540 грн.         

   
2. Внести такі зміни до спеціального фонду  бюджету Коростенської 

міської територіальної громади на 2021 рік: 
 
          2.1.  Зменшити доходну частину на загальну суму 50 000  грн., з них: 
 



 

по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 50 000 
грн.         
 
          2.2. Зменшити видаткову частину на загальну суму 432 540 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
          

               2.2.1. Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Коростенської 
міської ради на суму 432 540 грн., з них: 
 

по КПКВК 6083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», КЕКВ 3000 «Капітальні 
видатки» на суму 432 540 грн. 
 
          3. Внутрішнє фінансування. 
 
          Код 208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму (-) 382 540 грн. 
 
          4. Дане рішення  винести на розгляд та затвердження міської ради. 
 

 
 

 
Міський голова                                              Володимир МОСКАЛЕНКО 
 

                                                                                                        
                                                                                                                  

                       Заступник міського голови  
                          Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ  
                    
                   Керуючий справами виконкому 
                                       Андрій ОХРІМЧУК 
              
            Начальник фінансового управління 

                                                                                                                                                Людмила БАРДОВСЬКА 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                         Начальник юридичного відділу 
                                                                                                                                                        Тетяна КАМІНСЬКА   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


