
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ  

двадцята  сесія VI скликання 
 
від  25.12.2012 року     №959 
 
Про затвердження рішень 
виконавчого комітету міської ради 
про зміни до міського бюджету 
на 2012 рік 
 
 

Керуючись пунктом 23 частина 1  статті 26 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Затвердити рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради 
від 06.12.12 № 564 та 18.06.12 № 573  «Про внесення змін до міського бюджету 
на 2012 рік»  (додаються). 
 
 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
                                                                            

      
       
      Секретар міської ради                                                         В.Ходаківський 
                                                                             
       Заступник міського голови                                                 О.Ясинецький 
                                                                                                 
       Начальник фінансового управління                                   Л.Щербанюк 
                                                                                      
       Начальник юридичного відділу                                         Т.Камінська 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
            УКРАЇНА 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
       Р І Ш Е Н Н Я 

 
від   06.12.2012р.     № 564 
 
Про  внесення змін до  
міського бюджету на  2012 рік 
 

            На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.06.2012                 
№ 517 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 
різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної 
вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 
державної влади чи місцевого самоврядування» (із змінами, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2012 № 1074), розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 28.11.12 № 973-р «Про перерозподіл деяких 
бюджетних видатків державного бюджету», розпоряджень голови 
облдержадміністрації від 06.12.2012 № 422 та 424 «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2012», враховуючи висновок постійної комісії міської 
ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, керуючись п. 4 ч. 
а 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 2012 рік: 
           
           1.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 5089864 грн., з них: 
 
           по КБКД  410206000 «Додаткова дотація з державного бюджету на 
вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів» на суму 2006000 
грн.; 
          по КБКД 41036600 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, 
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у 
зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 



централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 
самоврядування» на суму 3083864 грн. 
 
           1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 5089864 грн., з них 
по головних розпорядниках: 
 
           1.2.1. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської Ради на суму 1447500 грн., з них: 
 
        по КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 456800 грн., з них: 
КЕКВ 1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ» на суму 323100 
грн.; 
        по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 
985200 грн., з них: КЕКВ 1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ» 
на суму 700000 грн.; 
        по КТКВ 070202 «Вечірні (змінні) школи» на суму 5500 грн., з них: 
«Оплата праці працівників бюджетних установ» на суму 4100 грн. 
 
           1.2.2. Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Коростенської 
міської Ради на суму 558500 грн., з них: 
 
        по КТКВ 080101 «Лікарні» на суму 558500 грн., з них: «Оплата праці 
працівників бюджетних установ» на суму 413700 грн. 
 
          1.2.3. Головний розпорядник коштів – управління житлово – 
комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської Ради 
на суму 3083864 грн., з них: 
     
    по КТКВ 100602 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в 
зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 
централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 
 затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 
місцевого самоврядування» на суму 3083864 грн.  
 
          2. Рішення виконавчого комітету винести на затвердження міської ради. 

 
Міський голова                                                               В.Москаленко                                                                                                                              

                                                                                                                   
 

Заступник міського голови                                                                                            
Л.Якубовський                                                       

         Начальник фінансового управління                                        
                                                                                                                                                       Л.Щербанюк 

                                                                                                            Начальник юридичного відділу                                               
                                                                                                                                                       Т.Камінська 



 
 
            УКРАЇНА 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
       Р І Ш Е Н Н Я 

 
від   18.12.2012р.     №  573 
 
Про  внесення змін до  
міського бюджету на  2012 рік 
 
Розглянувши листи бюджетних установ щодо недостатності кошторисних 

призначень для виплати заробітної плати, оплати продуктів харчування, оплати 
комунальних послуг та енергоносіїв, соціальних послуг громадянам, 
враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань  бюджету, 
економіки та комунальної власності, керуючись п. 4 ч. а 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 2012 рік: 

 
          1.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 514106 грн., з них: 
 
         по КБКД 13050200 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму 514106  
грн. 
 
          1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 2360066,45 грн., з них 
по головних розпорядниках: 
 
            1.2.1. Головний розпорядник коштів - управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 
181926,85 грн., з них: 
 
         по КТКВ 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» на суму 7757,84 
грн.; 
         по КТКВ 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» на суму 2992,30 
грн.; 
         по КТКВ 090308 «Допомога при усиновленні дитини» на суму 8890,49 
грн.; 
         по КТКВ 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим 
сім’ям» на суму 2286,22 грн.; 



         по КТКВ 091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги» на суму 127000 грн.; 
         по КТКВ 091207 «Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і 
праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-
комунальних послуг та природному газу» на суму 33000 грн. 
 
            1.2.2. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого 
комітету Коростенської міської ради на суму 1265717 грн., з них: 
 
         по КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 50000 грн.; 
         по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 
1093191 грн., з них: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 798251 грн.; 
         по КТКВ 070202 «Вечірні (змінні) школи» на суму 6675 грн., з них: КЕКВ 
1111 «Заробітна плата» на суму 4925 грн.; 
         по КТКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми» на суму 109395 грн., з них: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на 
суму 82030 грн.; 
         по КТКВ 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» 
на суму 956 грн.; 
         по КТКВ 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних 
відділів освіти» на суму 5500 грн.  
 
            1.2.3.Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Коростенської 
міської ради на суму 768505,60 грн., з них: 
 
         по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 116067,60 
грн., з них: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 88071,54 грн.; 
         по КТКВ 080101 «Лікарні» на суму 652438 грн., з них: КЕКВ 1111 
«Заробітна плата» на суму 494456 грн. 
 
            1.2.4. Головний розпорядник коштів – відділ культури і туризму 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 136467 грн., з них: 
 
        по КТКВ 110201 «Бібліотеки» на суму 63069 грн., з них: КЕКВ 1111 
«Заробітна плата» на суму 35548 грн., КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв» на суму 19669 грн.; 
        по КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу» на суму 41399 грн., з них: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на 
суму 31900 грн.,  КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на 
суму 456 грн.; 
        по КТКВ 110205 «Школи естетичного виховання дітей» на суму 28849 
грн., з них: КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 
28849 грн.; 



       по КТКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» на суму 3150 
грн. 
 
             1.2.5. Головний розпорядник коштів – управління економіки 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 7450  грн., з них: 
 
        по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 7450 грн., з 
них: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 7450 грн. 
 
            1.3. Зменшити видаткову частину на загальну суму 1845960,45  грн., з 
них по головних розпорядниках: 
 
            1.3.1. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого 
комітету Коростенської міської ради на суму 1453023  грн., з них: 
 
         по КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 504572 грн., з них: 
КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 504572 грн.; 
         по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 
927220 грн., з них: КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на 
суму 927220 грн.; 
         по КТКВ 070202 «Вечірні (змінні) школи» на суму 9471 грн., з них: КЕКВ 
1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 9471 грн.; 
         по КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл» на суму 11760 грн., з них: КЕКВ 1160 «Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 11760 грн. 
 
            1.3.2. Головний розпорядник коштів - управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 
21926,85 грн., з них: 
         по КТКВ 090302 «Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами» на суму 
21926,85 грн. 
 
            1.3.3.Головний розпорядник коштів – фінансове управління виконавчого 
комітету  Коростенської міської ради на суму 160000 грн., з них: 
 
        по КТКВ 250102 «Резервний фонд» на суму 160000 грн.  
 
            1.3.4.Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Коростенської 
міської ради на суму 116067,60 грн., з них: 
 
         по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 103387,60 
грн., з них: КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 
101294,41 грн.; 
         по КТКВ 250404 «Інші видатки» на суму 12680 грн. 
 



            1.3.5. Головний розпорядник коштів - управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 5000 
грн., з них: 
 
         по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 5000 грн., з них: 
КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 4000 грн. 
 
            1.3.6. Головний розпорядник коштів – управління економіки 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 2450 грн., з них: 
 
        по КТКВ 180109 «Програма стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій» на суму 1310 грн.; 
       по КТКВ 180404 «Підтримка малого і середнього підприємництва» на суму 
1140 грн. 
 
            1.3.7. Головний розпорядник коштів – відділ культури і туризму 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 87493  грн., з них: 
 
        по КТКВ 110205 «Школи естетичного виховання дітей»  на суму 87493 
грн., з них: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 63199 грн. 
 

     2.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 
 


