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15.02.22 р.   № 38/21-21 

                                                  В Коростенську міську раду 

 

       У відповідності до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України 

подаємо висновок про обсяг залишку бюджетних коштів загального та 

спеціального фондів бюджету Коростенської міської територіальної громади: 

 

        1. Залишок на 01.01.22 року на основному рахунку бюджету 

Коростенської міської територіальної громади (загальний фонд) – 

45 317 369,37 грн. 

       Оборотний  залишок бюджетних коштів на 2022 рік – 500 000 грн. 

       Виходячи із цього сума вільного залишку бюджетних коштів становить 

44 817 369,37 грн. (45 317 369,27 – 500 000). 

        2. Залишок на 01.01.22 року на рахунку освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам – 0,01 грн.  

        3. Залишок на 01.01.22 року на рахунку субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій – 4 350 000 грн. 

        4. Залишок на 01.01.22 року на рахунку субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів 

та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери – 8 000 000 грн. 

        5. Залишок на 01.01.22 року на рахунку субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 

сільській місцевості – 139 001 грн. 

        6. Залишок на 01.01.22 року на рахунку субвенції з місцевого бюджету 

на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо 

проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 765 310 грн. 

 

        7. Разом залишок по загальному фонду – 58 071 680,38 грн. 

       

        8. Залишок на 01.01.22 року на рахунках бюджету Коростенської міської 

територіальної громади (спеціальний фонд) всього – 3 202 921,79 грн., в 

тому числі: 

            - бюджет розвитку –  2 470 546,86 грн.; 

            - екологічний податок – 96 367,56 грн.; 

            - цільовий фонд «Коростень мій» - 5 584,48 грн.; 



            - надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського 

і лісогосподарського виробництва – 591 320,84 грн.; 

            - повернення коштів, наданих для кредитування громадян на 

будівництво (реконструкцію) та придбання житла, відсотків за користування 

довгостроковим кредитом – 39 101,25 грн.; 

            - податок з власників транспортних засобів та інших самохідних 

машин і механізмів – 0,80 грн. 
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