
 

                                   
 

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

                                 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  17.11.2021р.     № 817 

 

Про  внесення змін до бюджету Коростенської  

міської  територіальної  громади  на   2021 рік 

 

 

Відповідно до рішення Житомирської обласної ради від 04.11.2021 р. № 

244 «Про внесення змін до обласного бюджету Житомирської області на 2021 

рік», п.13 рішення Коростенської міської ради від 24.12.2020 р. № 26 «Про 

бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік», 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

економіки та комунальної власності від  15.11.2021 р. № 4, керуючись п.п.4 

п.«а» ч.1 ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  

виконавчий комітет Коростенської міської  ради 

  

РІШАЄ: 

 

1. Внести такі зміни до загального фонду бюджету Коростенської 

міської територіальної громади на 2021 рік: 

           

          1.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 1109292  грн., з них: 

 

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

1109292 грн. 

 

          1.2.  Збільшити видаткову частину на загальну суму 1149292  грн., з них 

по головних розпорядниках: 

 

1.2.1. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на суму 1074292 грн., з них: 

 

по КПКВК 1010 «Надання дошкільної освiти», КЕКВ 2000 «Поточні 

видатки» на суму 35000 грн.; 

по КПКВК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 1039292 грн. 



 

               1.2.2. Головний розпорядник коштів – управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 75000 

грн., з них: 

   

по КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів», КЕКВ 

2000 «Поточні видатки» на суму 30000 грн.; 

по КПКВК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», КЕКВ 2000 

«Поточні видатки» на суму 45000 грн. 

 

          1.3.  Зменшити видаткову частину на загальну суму 40000  грн., з них по 

головних розпорядниках: 

 

               1.3.1. Головний розпорядник коштів – управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 40000 

грн., з них: 

   

по КПКВК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», КЕКВ 2000 

«Поточні видатки» на суму 40000 грн. 

 

2. Внести такі зміни до спеціального фонду  бюджету Коростенської 

міської територіальної громади на 2021 рік: 

 

          2.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 808903  грн., з них: 

 

по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 808903 

грн. 

   

          2.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 808903 грн., з них по 

головних розпорядниках: 

          

               2.2.1. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на суму 233191 грн., з них: 

 

по КПКВК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 233191 грн. 

 

               2.2.2. Головний розпорядник коштів – відділ охорони здоров’я 

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

 

по КПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню, КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 100000 грн. 



 

2.2.3. Головний розпорядник коштів – управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 475712 

грн., з них: 

           

по КПКВК 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 150956 грн.; 

по КПКВК 7310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 180000 грн.; 

по КПКВК 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», КЕКВ 

3000 «Капітальні видатки» на суму 144756 грн.  

 

 

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

 

 

 

 

Міський голова                                              Володимир МОСКАЛЕНКО 

 
                                                                                                             

                                                                                                                                                  

                       Заступник міського голови  

                          Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ  

                   Керуючий справами виконкому 

                                       Андрій ОХРІМЧУК 

             Начальник фінансового управління 

                                                                                                                                                Людмила БАРДОВСЬКА 

                                                                                                                                         Начальник юридичного відділу 

                                                                                                                                                        Тетяна КАМІНСЬКА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


