
 
 

            УКРАЇНА 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

       Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   20.06.2018р.     № 257 

 

Про  внесення змін до  

міського бюджету на  2018 рік 

 

Відповідно до рішення Житомирської обласної ради від 31.05.2018 року 

№ 1027 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік» та рішення 

Коростенської районної ради від 17.05.18 № 342 «Про внесення змін до 

районного 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 2013729  грн., з них: 

 

              по КБКД  41050700 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", 

оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок 

відповідної  субвенції з державного бюджету» на суму 40000 грн.; 

              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 

1473300 грн.; 



 

 

               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 300000 грн.; 

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

200429 грн. 

                  

          1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 638429 грн., з них по 

головних розпорядниках: 

 

                  1.2.1. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого комітету   

Коростенської міської ради на суму 34151 грн., з них: 

 

       -  по КПКВ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», КЕКВ 2000 «Поточні 

видатки» на суму 34151 грн. 

       

          1.2.2. Головний розпорядник коштів - управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 51278 

грн., з них: 

 

          - по КПКВ 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування  житлового 

фонду», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 30000 грн.; 

          - по КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів», КЕКВ 

2000 «Поточні видатки» на суму 21278 грн. 

 

          1.2.3. Головний розпорядник коштів - виконавчий комітет Коростенської 

міської ради на суму 98000 грн., з них: 

 

               - по КПКВ 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 

здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів 

серед населення регіону», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 98000 грн. 

 

          1.2.4. Головний розпорядник коштів - управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 

40000 грн., з них: 

 

               - по КПКВ 3230 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного 

типу та  прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 

типу та  прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату 

послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на 

утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя», КЕКВ 2000 «Поточні 

видатки» на суму 40000 грн. 



 

 

 

                  1.2.5. Головний розпорядник коштів – відділ охорони здоров'я 

виконавчого комітету   Коростенської міської ради на суму 415000 грн., з них: 

 

          - по КПКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 115000 грн., з них: КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» на суму 100000  грн. 

               - по КПКВ 2146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 300000 

грн. 

 

                1.3. Зменшити видаткову частину на загальну суму 98000 грн., з них по 

головних розпорядниках: 

 

                1.3.1. Головний розпорядник коштів - управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 98000 

грн., з них: 

 

          - по КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів», КЕКВ 

2000 «Поточні видатки» на суму 98000 грн. 

 

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

рік: 

           2.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 28278  грн., з них: 

                  

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

суму 28278 грн. 

 

           2.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 1501578 грн., з них 

по головних розпорядниках: 

 

           2.2.1. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на суму 1473300 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 1473300 грн. 

 

                2.2.2. Головний розпорядник коштів - управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 28278 

грн., з них: 

 



 

 

          - по КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів», КЕКВ 

3000 «Капітальні видатки» на суму 28278 грн. 

 

          3. Внутрішнє фінансування. 

 

          Код 208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 1473300 грн.  

     

          4. Рішення  виконавчого комітету винести на затвердження міської ради. 

 

 

 

 

Міський голова                                                             В.Москаленко 
 

 

 
                                                                                                                 

                                                                                                                                 Заступник міського голови 

                                                                                                                                                     О.Ясинецький                                                          

                                                                                                                  Начальник фінансового управління                                         

                                                                                                                                                     Л.Щербанюк                                                                                                                                                                                                                                  

Начальник юридичного відділу   

                                                                                                                                                     Т.Камінська                                                                                 


