
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ  

двадцять перша  сесія VI скликання 
 
від  14.02.2013 року     № 994 
 
Про затвердження рішення 
виконавчого комітету міської ради 
 
 

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 28.12.12 № 617 «Про внесення змін до міського бюджету на 2012 рік»  
(додається). 
 
 
 
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   28.12.2012р.     № 617 
 
Про  внесення змін до  
міського бюджету на  2012 рік 
 

            На виконання розпоряджень голови облдержадміністрації від 25.12.12 № 
444 та від 27.12.12 № 447 «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 443309 грн., з них: 
           по КБКД 410206000 «Додаткова дотація з державного бюджету на 
вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів» на суму 400000 
грн.; 
           по КБКД 13050200 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму 16000 
грн.; 
           по КБКД 41031000 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу» на суму 
27309 грн. 
           1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 427916,47 грн., з них 
по головних розпорядниках: 
           1.2.1. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської Ради на суму 400000 грн., з них: 
        по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 
400000 грн., з них: КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на 
суму 400000 грн. 
           1.2.2. Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Коростенської 
міської ради на суму 607,47 грн., з них: 



         по КТКВ 080101 «Лікарні» на суму 607,47 грн., з них: КЕКВ 1160 «Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 607,47 грн. 
           1.2.3. Головний розпорядник коштів - управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 
27309 грн., з них: 
         по КТКВ 090202 «Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі  заслуги 
перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові  заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,  жертвам нацистських 
переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу» на суму 
1620,53 грн.; 
         по КТКВ 090208 «Пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 
опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою, на придбання твердого палива» на суму 24763,80 грн.; 
         по КТКВ 090216 «Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого 
палива та скрапленого газу» на суму 540,18 грн.; 
         по КТКВ 090406 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» 
на суму 384,49 грн. 
           1.3.  Зменшити доходну частину на загальну суму 668950 грн., з них: 
           по КБКД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» 
на суму 469418 грн.; 
           по КБКД 13050200 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму 183532  
грн.; 
           по КБКД 13050100 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму 
16000 грн. 
           1.4. Зменшити видаткову частину на загальну суму 653557,47  грн., з них 
по головних розпорядниках: 
 
           1.4.1. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на суму 442128  грн., з них: 
          по КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 25150 грн., з них: 
КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 2950 грн.; 
          по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 
416978 грн., з них: КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на 
суму 412680 грн. 
           1.4.2. Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Коростенської 
міської ради на суму 107188,47 грн., з них: 
          по КТКВ 080101 «Лікарні» на суму 18642,47 грн., з них: КЕКВ 1160 
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 18294,29 грн.; 



          по КТКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на суму 
18352 грн.; 
          по КТКВ 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів 
і ветеранів» на суму 5000 грн.; 
          по КТКВ 120400 «Інші засоби масової інформації» на суму 65194 грн. 
           1.4.3. Головний розпорядник коштів – відділ культури і туризму 
виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 6109  грн., з них: 
          по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 100 грн.; 
          по КТКВ 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші 
мистецькі заклади та заходи» на суму 1210 грн.; 
          по КТКВ 110201 «Бібліотеки» на суму 615 грн., з них: КЕКВ 1160 
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 615 грн.; 
          по КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу» на суму 3295 грн., з них: КЕКВ 1160 «Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв» на суму 3295 грн.; 
          по КТКВ 110205 «Школи естетичного виховання дітей» на суму 889 грн., 
з них: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 189 грн. 
           1.4.4. Головний розпорядник коштів - управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 98132  
грн., з них: 
          по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 4356 грн.; 
          по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 93776 грн., з них: 
КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 13995 грн., КЕКВ 1160 «Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 44647 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 
 
 
 
 


