
      

 

 
 

            УКРАЇНА 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

       Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   07.11.2018р.    №  519 

 

Про  внесення змін до  

міського бюджету на  2018 рік 

 

  Відповідно до рішення Житомирської обласної ради від 25.10.2018 року 

№ 1244 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»,  п. 17 рішення 

Коростенської міської ради від 21.12.17 року № 910 «Про міський бюджет на 

2018 рік», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, економіки та комунальної власності, 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  міського бюджету на 2018 

рік: 

 

          1.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 375665  грн., з них: 

 

              по КБКД  41052000 «Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування 

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок 

відповідної  субвенції з державного бюджету» на суму 70000 грн.; 

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

305665 грн. 

                  

          1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 375665 грн., з них по 

головних розпорядниках: 

 

          1.2.1. Головний розпорядник коштів - відділ освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на суму 30000 грн., з них: 

 



           - по КПКВ 1010 «Надання дошкільної освiти», КЕКВ 2000 «Поточні 

видатки» на суму 30000 грн. 

 

           1.2.2. Головний розпорядник коштів - відділ охорони здоров'я 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 82665 грн., з них: 

 

          - по КПКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 12665 грн.; 

           - по КПКВ 2146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 70000 

грн. 

 

            1.2.3. Головний розпорядник коштів - відділ  культури і туризму 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 6000 грн., з них: 

 

           - по КПКВ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек», КЕКВ 2000 

«Поточні видатки» на суму 6000 грн. 

 

                   1.2.4. Головний розпорядник коштів - управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради 

на суму 257000 грн., з них: 

 

          - по КПКВ 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування  житлового 

фонду», КЕКВ 2000 «Поточні видатки»  на суму 252000 грн.; 

          - по КПКВ 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства», КЕКВ 2000 «Поточні видатки»  на суму 5000 грн. 

 

             1.3.  Зменшити доходну частину на загальну суму 119600  грн., з них: 

 

               - по КБКД 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної  субвенції з державного бюджету»на суму 119600 грн. 

 

            1.4. Зменшити видаткову частину на загальну суму 119600 грн., з них по 

головних розпорядниках: 

 

           1.4.1. Головний розпорядник коштів - відділ освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на суму 119600 грн., з них: 

 

           - по КПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», КЕКВ 2000 

«Поточні видатки» на суму 119600 грн., з них: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 

суму 98032 грн. 

 



           2. Внести такі зміни до спеціального фонду  міського бюджету на 2018 

рік: 

 

           2.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 1488200  грн., з них: 

 

               по КБКД 41036600 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, 

послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 

водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та 

водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), що 

вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним 

установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, 

централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі 

послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 

державної влади чи місцевого самоврядування» на суму 1200000 грн.;     

               по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 288200 

грн. 

 

           2.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 1488200 грн., з них 

по головних розпорядниках: 

 

           2.2.1. Головний розпорядник коштів - управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 

35000 грн., з них: 

 

           - по КПКВ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 35000 грн. 

 

                2.2.2. Головний розпорядник коштів - управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 

1300000 грн., з них: 

 

         - по КПКВ 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування  

житлового фонду», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки»  на суму 49000 грн.; 

                    - по КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів», 

КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 36000 грн.; 

                   - по КПКВ 6072 «Погашення різниці між фактичною вартістю 

теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, 

централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води 

та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що 

вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним 

установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, 

централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають 

населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або 

погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за 



рахунок  субвенції з державного бюджету», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на 

суму 1200000 грн.; 

                     - по КПКВ 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 15000 грн. 

 

           2.2.3. Головний розпорядник коштів - відділ освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на суму 146000 грн., з них: 

 

                     - по КПКВ 1010 «Надання дошкільної освiти», КЕКВ 3000 

«Капітальні видатки» на суму 98000 грн.; 

                      - по КПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 48000 грн. 

  

          2.2.4. Головний розпорядник коштів - відділ охорони здоров'я 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 7200 грн., з них: 

 

          - по КПКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 7200 грн. 

 

         2.3.  Зменшити доходну частину на загальну суму 50000  грн., з них: 

 

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

50000 грн. 

 

    2.4. Зменшити видаткову частину на загальну суму 50000 грн., з них по 

головних розпорядниках: 

 

         2.4.1. Головний розпорядник коштів - управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 50000 

грн., з них: 

 

                     - по КПКВ 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки»  на суму 50000 грн. 

 

           

          3. Рішення  виконавчого комітету винести на затвердження міської ради. 

 

 

Міський голова                                                             В.Москаленко 

 

 
                                                                                Заступник міського голови -                                                                                                                                                                            

                                                                                                                   начальник фінансового управління                                         



                                                                                                                                                     Л.Щербанюк                                                                                                                                                                                                                                  

Начальник юридичного відділу 

                                                                                                                                                      Т.Камінська                    


