
 

                                             
 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                      Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  30.11.2020р.     №  579 
 
Про  внесення змін до міського 

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

адміністрації від 16.11.2020 р. № 614 «Про внесення змін до обласного 
бюджету Житомирської області на 2020 рік» та враховуючи звернення 
бюджетних установ міста щодо недопущення кредиторської заборгованості 
станом на 01.01.2021 року, п.14 рішення Коростенської міської ради від 
20.12.2019 р. № 1703 «Про міський бюджет міста Коростеня на 2020 рік», 
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 1727691  грн., з них: 
 

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 1727691 грн. 
           
          1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 5947228 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
          

1.2.1. Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Коростенської 
міської ради на суму 1542840  грн., з них: 

 
  по ТПКВК 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 2000 
«Поточні видатки» на суму 1340000 грн., з них: КЕКВ 2110 «Оплата праці» на 
суму 1095000  грн.; 

по ТПКВК 3241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення», КЕКВ 2000 «Поточні 
видатки» на суму 151700 грн., з них: КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв» на суму 600  грн.; 

по ТПКВК 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд», 
КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 41170 грн.; 

  по ТПКВК 8210 «Муніципальні формування з охорони громадського 
порядку», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 9970 грн., з них: КЕКВ 2110 
«Оплата праці» на суму 9970  грн. 
 

1.2.2. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на суму 1350000  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 1350000 грн., з них: КЕКВ 
2110 «Оплата праці» на суму 850000  грн. 

 
          1.2.3. Головний розпорядник коштів – відділ охорони здоров'я 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 1092515  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 39210 грн., з них: КЕКВ 2110 «Оплата праці» на 
суму 31420  грн.; 

  по ТПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню»,  КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 803305 грн.; 

  по ТПКВК 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет»,  КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 250000 грн. 
   
          1.2.4. Головний розпорядник коштів – управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 
169900  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 146000 грн., з них: КЕКВ 2110 «Оплата праці» на 
суму 146000  грн.; 

  по ТПКВК 3105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю 
та дітям з інвалідністю», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 23900 грн., з 
них: КЕКВ 2110 «Оплата праці» на суму 19850  грн. 

 



 

          1.2.5. Головний розпорядник коштів – відділ культури і туризму 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 11307  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 11307 грн., з них: КЕКВ 2110 «Оплата праці» на 
суму 8835  грн. 
 

1.2.6. Головний розпорядник коштів – управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 
1490800  грн., з них: 

 
  по ТПКВК 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії»,  КЕКВ 2000 «Поточні видатки» 
на суму 1476000 грн.; 

  по ТПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів», КЕКВ 
2000 «Поточні видатки» на суму 14800 грн., з них КЕКВ 2110 «Оплата праці» 
на суму 12100  грн. 

 
1.2.7. Головний розпорядник коштів – управління економіки виконавчого 

комітету Коростенської міської ради на суму 89404  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 89404 грн., з них: КЕКВ 2110 «Оплата праці» на 
суму 69404  грн. 

 
1.2.8. Головний розпорядник коштів – відділ з питань цивільного захисту 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 50462  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 30221 грн., з них: КЕКВ 2110 «Оплата праці» на 
суму 22886  грн., КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на 
суму 173  грн.; 

  по ТПКВК 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 
3481 грн., з них: КЕКВ 2110 «Оплата праці» на суму 2481  грн.; 

  по ТПКВК 8120 «Заходи з організації рятування на водах», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 16760 грн., з них: КЕКВ 2110 «Оплата праці» на 
суму 16760  грн. 
           

1.2.9. Головний розпорядник коштів – фінансове управління виконавчого 
комітету Коростенської міської ради на суму 150000  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 150000 грн., з них: КЕКВ 2110 «Оплата праці» на 
суму 80000  грн. 

 
          1.3. Зменшити видаткову частину на загальну суму 5224423 грн., з них по 
головних розпорядниках: 

 
          1.3.1. Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Коростенської 
міської ради на суму 1340540  грн., з них: 

 
  по ТПКВК 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 2000 
«Поточні видатки» на суму 402700 грн.; 

  по ТПКВК 3210 «Організація та проведення громадських робіт», КЕКВ 
2000 «Поточні видатки» на суму 23590 грн., з них: КЕКВ 2110 «Оплата праці» 
на суму 20180  грн.; 

  по ТПКВК 3241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення», КЕКВ 2000 «Поточні 
видатки» на суму 211700 грн., з них: КЕКВ 2110 «Оплата праці» на суму 
211700  грн.; 

  по ТПКВК 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 172500 
грн.; 

  по ТПКВК 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 228910 
грн.; 

по ТПКВК 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд», 
КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 41170 грн., з них: КЕКВ 2270 «Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 40000  грн.; 

  по ТПКВК 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально- економічного 
розвитку територій», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 250000 грн.; 

 по ТПКВК 8210 «Муніципальні формування з охорони громадського 
порядку», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 9970 грн. 

 
          1.3.2. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на суму 1462300  грн., з них: 
 

  по ТПКВК 1010 «Надання дошкільної освiти», КЕКВ 2000 «Поточні 
видатки» на суму 289872 грн., з них: КЕКВ 2110 «Оплата праці» на суму 
124493  грн.; 

  по ТПКВК 1090 «Надання позашкільної освіти  закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 566419 грн., з них: 
КЕКВ 2110 «Оплата праці» на суму 345122  грн.; 



 

по ТПКВК 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти», 
КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 56009 грн.; 

  по ТПКВК 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», КЕКВ 2000 «Поточні 
видатки» на суму 550000 грн., з них: КЕКВ 2110 «Оплата праці» на суму 
400000  грн. 

 
          1.3.3. Головний розпорядник коштів – відділ охорони здоров’я 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 409710  грн., з них: 
 

по ТПКВК 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 350000 грн.; 

  по ТПКВК 3210 «Організація та проведення громадських робіт», КЕКВ 
2000 «Поточні видатки» на суму 59710 грн. 

 
1.3.4. Головний розпорядник коштів – управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 
169900  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 96000 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 23900 грн., з 
них: КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 21650  
грн.; 

  по ТПКВК 3180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних 
послуг», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 50000 грн. 

 
1.3.5. Головний розпорядник коштів – відділ культури і туризму 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 624730  грн., з них: 
 

  по ТПКВК 1100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами», 
КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 147972 грн., з них: КЕКВ 2110 «Оплата 
праці» на суму 30000 грн., КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв» на суму 86972  грн.; 

  по ТПКВК 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 216350 грн., з них: КЕКВ 2110 «Оплата праці» на 
суму 100000 грн., КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на 
суму 80450  грн.; 



 

  по ТПКВК 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та iншiх клубних закладів», КЕКВ 2000 «Поточні 
видатки» на суму 260408 грн. з них: КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв» на суму 202501  грн. 

 
1.3.6. Головний розпорядник коштів – управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 564800  
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 14800 грн.; 

  по ТПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів», КЕКВ 
2000 «Поточні видатки» на суму 550000 грн., з них КЕКВ 2270 «Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 550000  грн. 

 
1.3.7. Головний розпорядник коштів – управління економіки виконавчого 

комітету Коростенської міської ради на суму 89404  грн., з них: 
 
по  ТПКВК  0180 «Інша діяльність у сфері державного управління», 

КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 20000 грн.; 
по ТПКВК 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного 

розвитку територій», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 37034 грн.; 
по ТПКВК 7610 «Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 9900 грн.; 
по ТПКВК 7640 «Заходи з енергозбереження», КЕКВ 2000 «Поточні 

видатки» на суму 22470 грн. 
 

1.3.8. Головний розпорядник коштів – відділ з питань цивільного захисту 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 50462  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 30221 грн., з них: КЕКВ 2270 «Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв» на суму 6752  грн.; 

  по ТПКВК 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 
3481 грн., з них: КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на 
суму 550  грн.; 

  по ТПКВК 8120 «Заходи з організації рятування на водах», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 16760 грн. 

 
1.3.9. Головний розпорядник коштів – фінансове управління виконавчого 

комітету Коростенської міської ради на суму 512577  грн., з них: 
 



 

  по ТПКВК 8700 «Резервний фонд», КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» 
на суму 512577 грн. 

 
          2. Внести такі зміни до спеціального фонду  міського бюджету на 2020 
рік: 

 
          2.1. Збільшити видаткову частину на загальну суму 1074886 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
 

               2.1.1. Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Коростенської 
міської ради на суму 60000 грн., з них: 
 

по ТПКВК 3241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення», КЕКВ 3000 «Капітальні 
видатки» на суму 60000 грн. 
 

               2.1.2. Головний розпорядник коштів – відділ охорони здоров'я 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 944886 грн., з них: 

 
по ТПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», КЕКВ 3000 
«Капітальні видатки» на суму 20500 грн.; 

 
     по ТПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки»  на суму 924386 грн.  
 

               2.1.3. Головний розпорядник коштів – управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 45000 
грн., з них: 

 
по ТПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», КЕКВ 3000 
«Капітальні видатки» на суму 45000 грн. 

 
               2.1.4. Головний розпорядник коштів – фінансове управління виконавчого 

комітету Коростенської міської ради на суму 25000 грн., з них: 
 

по ТПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», КЕКВ 3000 
«Капітальні видатки» на суму 25000 грн. 

 
          2.2. Зменшити видаткову частину на загальну суму 70000 грн., з них по 
головних розпорядниках: 

 



 

               2.2.1. Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Коростенської 
міської ради на суму 25000 грн., з них: 

 
     по ТПКВК 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 25000 
грн.   

 
               2.2.2. Головний розпорядник коштів – управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 45000 
грн., з них: 

 
  по ТПКВК 7310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 10559 грн.; 
  по ТПКВК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», КЕКВ 3000 
«Капітальні видатки» на суму 8400 грн.; 

  по ТПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 13432 грн.; 

  по ТПКВК 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 
ресурсів», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 12609 грн. 

 
 

          3. Внутрішнє фінансування. 
 
          Код 208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 1004886 грн.  

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

 
 

Міський голова                  Володимир МОСКАЛЕНКО 
 
 
 

 
                                                                                                         

                                  
                       

                      Заступник міського голови -                                               
начальник фінансового управління 

Людмила ЩЕРБАНЮК 
                                                                                                                                        Начальник юридичного відділу 

                                                                                                                                                       Тетяна КАМІНСЬКА   


