
 

                                             
 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                      Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  18.11.2020р.     №  552 
 
Про  внесення змін до міського 

          бюджету міста Коростеня на  2020 рік 
 
 
Відповідно до розпоряджень голови Житомирської обласної державної 

адміністрації від 10.11.2020 р. № 605 «Про внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації від 20 жовтня 2020 року № 574 «Про внесення 
змін до обласного бюджету Житомирської області на 2020 рік», від 11.11.2020 
р. № 606 «Про внесення змін до обласного бюджету Житомирської області на 
2020 рік», від 16.11.2020 р. № 614 «Про внесення змін до обласного бюджету 
Житомирської області на 2020 рік», рішення Кожухівської сільської ради від 
12.11.2020 р. № 610 «Про надання іншої субвенції з Кожухівського сільського 
бюджету до бюджету міста Коростеня», звернення КНП «Коростенська 
центральна міська лікарня Коростенської міської ради» від 13.11.2020 р. № 
2194, п.14 рішення Коростенської міської ради від 20.12.2019 р. № 1703 «Про 
міський бюджет міста Коростеня на 2020 рік», враховуючи висновки постійної 
комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності від 
13.11.2020 р. № 6, від 17.11.2020 р. № 7, 8, 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 2020 

рік: 
          1.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 2222582  грн., з них: 
 
          по КБКД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 
983097 грн.; 

по КБКД 41055200 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають 



 

стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету» на суму 1239485 грн. 
           
          1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 1532996 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
          
          1.2.1. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на суму 983097  грн., з них: 
 

  по ТПКВК 1020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 983097 грн. 
 
          1.2.2. Головний розпорядник коштів – відділ охорони здоров'я 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 549899  грн., з них: 
 

  по ТПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 549899 грн. 
           
          1.3. Зменшити видаткову частину на загальну суму 4994938 грн., з них по 
головних розпорядниках: 

 
          1.3.1. Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Коростенської 
міської ради на суму 100000  грн., з них: 

 
  по ТПКВК 3241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення», КЕКВ 2000 «Поточні 
видатки» на суму 100000 грн., з них: КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв» на суму 15000  грн.   

 
          1.3.2. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на суму 786234  грн., з них: 
 

по ТПКВК 1010 «Надання дошкільної освiти», КЕКВ 2000 «Поточні 
видатки» на суму 283226 грн., з них: КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв» на суму 213300  грн.;   

по ТПКВК 1020 «Надання загальної середньої освіти  закладами загальної 
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами)» на суму 214074 грн., з них: КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв» на суму 214074  грн.; 

  по ТПКВК 1150 «Методичне забезпечення діяльності  закладів освіти», 
КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 286234 грн., з них: КЕКВ 2110 «Оплата 
праці» на суму 147000  грн.; 



 

  по ТПКВК 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», КЕКВ 2000 «Поточні 
видатки» на суму 2700 грн., з них: КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв» на суму 2700  грн. 

 
          1.3.3. Головний розпорядник коштів – відділ охорони здоров’я 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 50000  грн., з них: 
 

  по ТПКВК 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 50000 грн. 

 
1.3.4. Головний розпорядник коштів – управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 
383850  грн., з них: 
 

  по ТПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 286000 грн., з них: КЕКВ 2270 «Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 18000  грн.; 

  по ТПКВК 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання  громадян, які  не здатні до самообслуговування у зв’язку з 
похилим віком, хворобою, інвалідністю», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на 
суму 76700 грн., з них: КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв» на суму 25000  грн.; 

  по ТПКВК 3105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю 
та дітям з інвалідністю», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 15000 грн., з 
них: КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 15000  
грн.; 

  по ТПКВК 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на 
суму 6150 грн., з них: КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв» на суму 6150  грн. 

 
1.3.5. Головний розпорядник коштів – відділ культури і туризму 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 100000  грн., з них: 
 

  по ТПКВК 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 100000 грн. 

 
1.3.6. Головний розпорядник коштів – управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 400000  
грн., з них: 

 



 

  по ТПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів», КЕКВ 
2000 «Поточні видатки» на суму 400000 грн., з них КЕКВ 2270 «Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 400000  грн. 

  
1.3.7. Головний розпорядник коштів – управління економіки виконавчого 

комітету Коростенської міської ради на суму 1594223  грн., з них: 
 
по  ТПКВК  3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 

послуг зв'язку», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 110000 грн.; 
по ТПКВК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 450000 грн.; 

по ТПКВК 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті», КЕКВ 2000 «Поточні 
видатки» на суму 800000 грн.; 

по ТПКВК 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного 
розвитку територій», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 73236 грн.; 

по ТПКВК 7610 «Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 94760 грн.; 

по ТПКВК 7640 «Заходи з енергозбереження», КЕКВ 2000 «Поточні 
видатки» на суму 66227 грн. 

 
1.3.8. Головний розпорядник коштів – відділ з питань цивільного захисту 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 36009  грн., з них: 
 

  по ТПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 2789 грн.; 

  по ТПКВК 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 
33220 грн., з них: КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на 
суму 9550  грн. 

 
1.3.9. Головний розпорядник коштів – фінансове управління виконавчого 

комітету Коростенської міської ради на суму 1544622  грн., з них: 
 

  по ТПКВК 8700 «Резервний фонд», КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» 
на суму 1544622 грн. 

 
          2. Внести такі зміни до спеціального фонду  міського бюджету на 2020 
рік: 
          2.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 1500000  грн., з них: 
 

                 по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 1500000 
грн. 



 

 
          2.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 7750171 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
 

               2.2.1. Головний розпорядник коштів – відділ охорони здоров'я 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 7689586 грн., з них: 

 
     по ТПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки»  на суму 7689586 грн.  
 

               2.2.2. Головний розпорядник коштів – управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 60585 
грн., з них: 

 
     по ТПКВК 7310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 60585 грн. 
 

          2.3. Зменшити видаткову частину на загальну суму 565647 грн., з них по 
головних розпорядниках: 

 
               2.3.1. Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Коростенської 

міської ради на суму 235000 грн., з них: 
 

     по ТПКВК 7325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 235000 грн.   

 
               2.3.2. Головний розпорядник коштів – відділ охорони здоров’я 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 167142 грн., з них: 
 

по ТПКВК 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», КЕКВ 
3000 «Капітальні видатки» на суму 167142 грн.   

 
               2.3.3. Головний розпорядник коштів – управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 60585 
грн., з них: 

 
  по ТПКВК 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 

ресурсів», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 60585 грн. 
 

               2.3.4. Головний розпорядник коштів – управління економіки виконавчого 
комітету Коростенської міської ради на суму 102920 грн., з них: 

 
  по ТПКВК 7610 «Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 1000 грн.; 



 

  по ТПКВК 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 16000 грн.; 

  по ТПКВК 7660 «Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення  або  прав  на них комунальної 
власності  для  продажу  на земельних  торгах та  проведення  таких  торгів», 
КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 85920 грн. 

 
          3. Внутрішнє фінансування. 
 
          Код 208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 5684524 грн.  

 
 
          4. Дане рішення  винести на розгляд та затвердження міської ради. 
 

 
 

Міський голова                  Володимир МОСКАЛЕНКО 
 
 
 

 
                                                                                                         

                                                                                                                  
                      Заступник міського голови  

                         Олександр  ЯСИНЕЦЬКИЙ                            
                                                                                                                     В.о. начальника фінансового управління 
                                                                                                                                               Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО 

                                                                                                                                        Начальник юридичного відділу 
                                                                                                                                                       Тетяна КАМІНСЬКА   


