
 
 
            УКРАЇНА 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
       Р І Ш Е Н Н Я 

 
від   19.06.2019р.     № 283 
 
Про  внесення змін до  
міського бюджету на  2019 рік 
 
Відповідно до рішення обласної ради від 23.05.2019 р. № 1418 «Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 05.06.2019 р. № 365-р «Деякі питання розподілу у 2019 
році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», п.15 
рішення Коростенської міської ради від 20.12.18 № 1315 «Про міський бюджет 
міста Коростеня на 2019 рік», враховуючи висновок 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 2019 

рік: 
          1.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 809300  грн., з них: 
 
              по КБКД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій» на суму 719000 грн.; 
               по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 
90300 грн. 
                     
          1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 90300 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
 

                  1.2.1. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого комітету   
Коростенської міської ради на суму 90300 грн., з них: 
 



 2 

       -  по КПКВ 1010 «Надання дошкільної освiти», КЕКВ 2000 «Поточні 
видатки» на суму 75300 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 2000 
«Поточні видатки» на суму 15000 грн. 
       
           2. Внести такі зміни до спеціального фонду  міського бюджету на 2019 
рік: 
           2.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 318165  грн., з них: 
                  
               по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 
318165 грн. 
 
           2.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 1037165 грн., з них 
по головних розпорядниках: 
 
           2.2.1. Головний розпорядник коштів – управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 318165 
грн., з них: 
 
         - по  КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів», КЕКВ 
3000 «Капітальні видатки» на суму 318165 грн. 
 
          2.2.2. Головний розпорядник коштів – відділ охорони здоров'я 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 169000  грн., з них: 
 

  - по КПКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 169000 грн. 

 
                 2.2.3. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого комітету   

Коростенської міської ради на суму 550000 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 3000 
«Капітальні видатки»  на суму 300000 грн.; 
             - по КПКВ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», КЕКВ 3000 «Капітальні 
видатки» на суму 250000 грн. 
 
          3. Внутрішнє фінансування. 
 
          Код 208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 719000 грн. 
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          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                              


