
 
 
            УКРАЇНА 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
       Р І Ш Е Н Н Я 

 
від   05.06.2019р.    №  243 
 
Про  внесення змін до  
міського бюджету на  2019 рік 
 
  Відповідно до рішення Житомирської обласної ради від 23.05.2019 року 

№ 1418 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розглянувши 
лист виконавчого комітету Коростенської міської ради від 29.05.19 № 636/02-13 
та у відповідності до п. 15 рішення Коростенської міської ради від 20.12.18 
року № 1315 «Про міський бюджет міста Коростеня на 2019 рік», враховуючи 
висновок постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та 
комунальної власності від 04.06.19 № 2, 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 2019 

рік: 
 
           1.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 853627  грн., з них: 
 
              по КБКД 41051600 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет) на суму 327300 грн.; 
              по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 
526327 грн. 
 
           1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 853627 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
 

                   1.2.1. Головний розпорядник коштів – відділ охорони здоров'я 
виконавчого комітету   Коростенської міської ради на суму 327300 грн., з них: 
 
           -  по КПКВ 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий 
та нецукровий діабет», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 327300 грн. 
 



 
 

         1.2.2. Головний розпорядник коштів - управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 
526327 грн., з них: 
 

             - по КПКВ 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 526327 грн. 
    
           1.3. Зменшити видаткову частину на загальну суму 69900 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
 
           1.1.1. Головний розпорядник коштів – фінансове управління виконавчого 
комітету Коростенської міської ради на суму 69900 грн., з них: 
 

                    - по КПКВ 8700 «Резервний фонд», КЕКВ 9000 «Нерозподілені 
видатки»  на суму 69900 грн.  

 
            2. Внести такі зміни до спеціального фонду  міського бюджету на 2019 
рік: 

 
             2.1. Збільшити видаткову частину на загальну суму 69900 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
 

                  2.2.1. Головний розпорядник коштів - виконавчий комітет 
Коростенської міської ради на суму 69900 грн., з них: 

 
          - по КПКВ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», 
КЕКВ 3000 «Капітальні видатки»  на суму 69900 грн. 

 
            3. Внутрішнє фінансування. 
 
          Код 208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 69900 грн.  
           
           4. 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                              


