
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ  

двадцять дев’ята  сесія VI скликання 
 
від  26.12.2013 року     №1301 
 
Про затвердження рішень 
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 20.11.13 № 533 та 18.12.13 № 561 «Про внесення змін до міського бюджету 
на 2013 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   18.12.2013р.     № 561 
 
Про  внесення змін до  
міського бюджету на  2013 рік 
 
Відповідно до розпоряджень голови Житомирської обласної державної 

адміністрації від 17.12.13 № 399 та 401 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2013 рік», листів розпорядників коштів міського бюджету, 
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 2013 рік: 

 
          1.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 3447900 грн., з них: 
                  
                 по КБКД 41020600 «Додаткова дотація з державного бюджету на 
вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів» на суму 2849800 
грн.; 
                 по КБКД 41030900 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та 
рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на 
компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників 
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним 
збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за 
пільговий проїзд окремих категорій  громадян» на суму 598100 грн. 
 



            1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 3447900 грн., з них 
по головних розпорядниках: 
              
            1.2.1.Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Коростенської 
міської ради на суму 1593800 грн., з них: 
 
         по КТКВ 080101 «Лікарні», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 
1593800 грн., з них: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 1321765 грн. 
 
            1.2.2. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого 
комітету Коростенської міської ради на суму 1187326 грн., з них: 
 
         по КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти», КЕКВ 2000 «Поточні 
видатки»  на суму 470294 грн., з них: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 
383155 грн.; 
         по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми», КЕКВ 
2000 «Поточні видатки»  на суму 645153 грн., з них: КЕКВ 2111 «Заробітна 
плата» на суму 477514 грн.; 
         по КТКВ 070202 «Вечірні (змінні) школи», КЕКВ 2000 «Поточні видатки»  
на суму 3408 грн., з них: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 2556 грн.; 
         по КТКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми», КЕКВ 2000 «Поточні видатки»  на суму 32674 грн., з них: 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 24585 грн.; 
         по КТКВ 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної 
освіти», КЕКВ 2000 «Поточні видатки»  на суму 8253 грн., з них: КЕКВ 2111 
«Заробітна плата» на суму 6250 грн.; 
         по КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл», КЕКВ 2000 «Поточні видатки»  на суму 27544 
грн., з них: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 21379 грн. 
 
            1.2.3. Головний розпорядник коштів - управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 
598100 грн., з них: 
 
           по КТКВ 090209 «Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи,  дружинам (чоловікам) та  опікунам (на час 
опікунства) дітей  померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 71127,48 грн.; 
           по КТКВ 090214 «Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку», 
КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 254184,75 грн.; 
           по КТКВ 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 272787,77 грн. 
 



           1.2.4. Головний розпорядник коштів – відділ культури і туризму 
виконавчого комітету Коростенської міської ради  на суму 68674 грн., з них: 
 
         по КТКВ 110201 «Бібліотеки», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 
6815 грн., з них: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 5000 грн.; 
         по КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 6777 грн., з них: КЕКВ 
2111 «Заробітна плата» на суму 4972 грн.; 
         по КТКВ 110205 «Школи естетичного виховання дітей», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 46904 грн., з них: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 
суму 34500 грн.; 
         по КТКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 8178 грн., з них: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 
суму 6000 грн. 
 
            1.3. Зменшити доходну частину на загальну суму 784100 грн., з них: 
 
                   по КБКД 41030600 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 
дітям» на суму 644100 грн.; 
                  по КБКД 41035800 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 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" на суму 140000 грн. 
 
            1.4. Зменшити видаткову частину на загальну суму 784100 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
 
            1.4.1. Головний розпорядник коштів - управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 
784100 грн., з них: 
 
          по КТКВ 070303 «Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)», 
КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 140000 грн.; 
          по КТКВ 090302 «Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами», КЕКВ 
2000 «Поточні видатки» на суму 85673,28 грн.; 
          по КТКВ 090303 «Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років», 
КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 126592,66 грн.; 
           по КТКВ 090304 «Допомога при народженні дитини», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 267616,89 грн.; 
          по КТКВ 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 19746,30 грн.; 



         по КТКВ 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 26274,29 грн.; 
         по КТКВ 090307 «Тимчасова державна допомога дітям», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 13125,84 грн.; 
         по КТКВ 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та 
дітям інвалідам», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 105070,74 грн. 
 
        2. Внести такі зміни до спеціального фонду  міського бюджету на 2013 рік: 
 
           2.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 11365467 грн., з них: 
 
          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  11365467 грн. 
 
          2.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 11365467 грн., з них 
по головних розпорядниках: 
 
         2.2.2. Головний розпорядник коштів - управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 
11365467 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», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 11365467 грн. 
  
          3. 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 
 



 
 
            УКРАЇНА 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
       Р І Ш Е Н Н Я 

 
від   20.11.2013р.     № 533 
 
Про  внесення змін до  
міського бюджету на  2013 рік 
 
Відповідно до рішення Житомирської обласної ради від 19.11.13 «Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2013 рік», листів розпорядників коштів 
міського бюджету, 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: 
 
2. Внести такі зміни до загального фонду  міського бюджету на 2013 рік: 

 
          1.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 426700  грн., з них: 
                  
                 по КБКД  41035000 «Інші субвенції» на суму  13200 грн.; 
                 по КБКД 41036300 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування Програм – переможців Всеукраїнського конкурсу 
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» на суму 413500 грн. 
 
            1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 93900  грн., з них по 
головних розпорядниках: 
              
            1.2.1.Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Коростенської 
міської ради на суму 3000 грн., з них: 
 
         по КТКВ 080101 «Лікарні», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 3000 
грн.; 
 
            1.2.2. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого 
комітету Коростенської міської ради на суму 9000  грн., з них: 
 



         по КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти», КЕКВ 2000 «Поточні 
видатки»  на суму 6000 грн.; 
         по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми», КЕКВ 
2000 «Поточні видатки»  на суму 1000 грн.; 
         по КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл», КЕКВ 2000 «Поточні видатки»  на суму 2000 грн. 
 
           1.2.3. Головний розпорядник коштів – відділ культури і туризму 
виконавчого комітету Коростенської міської ради  на суму 1200 грн., з них: 
 
         по КТКВ 110201 «Бібліотеки», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 
1200 грн. 
 
            1.2.4. Головний розпорядник коштів - управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 80700  
грн., з них: 
 
          по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 10700 грн., 
з них: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 8000 грн.; 
          по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ», КЕКВ 2000 «Поточні 
видатки»  на суму 70000 грн. 
 
            1.3. Зменшити доходну частину на загальну суму 2767600 грн., з них: 
 
                   по КБКД 41030600 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 
дітям» на суму 2767600 грн. 
 
            1.4. Зменшити видаткову частину на загальну суму 2778300 грн., з них 
по головних розпорядниках: 
 
            1.4.1. Головний розпорядник коштів - управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської Ради на суму 
2767600  грн., з них: 
 
          по КТКВ 090303 «Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років» на 
суму 1350000 грн.; 
          по КТКВ 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування» на суму 200000 грн.; 
         по КТКВ 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» на суму 280000 
грн.; 
         по КТКВ 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» на суму 30000 
грн.; 



         по КТКВ 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та 
дітям інвалідам» на суму 907600 грн. 
 
         1.4.2. Головний розпорядник коштів - управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 10700  
грн., з них: 
 
          по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 10700 грн., з них: 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 8000 грн. 
 
        2. Внести такі зміни до спеціального фонду  міського бюджету на 2013 рік: 
 
           2.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 325000 грн., в тому 
числі: бюджет розвитку 325000 грн., з них: 
 
          по КБКД  41035000 «Інші субвенції» на суму  325000 грн., в тому числі: 
бюджет розвитку 325000 грн.  
 
          2.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 668500  грн., з них по 
головних розпорядниках: 
 
          2.2.1.Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Коростенської 
міської ради на суму 325000  грн., з них: 
         по КТКВ 080101 «Лікарні», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 
250000 грн., в тому числі: бюджет розвитку 250000 грн.; 
         по КТКВ 150101 «Капітальні вкладення», КЕКВ 3000 «Капітальні 
видатки» на суму 75000 грн., в тому числі: бюджет розвитку 75000 грн. 
         2.2.2. Головний розпорядник коштів - управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 343500  
грн., з них: 
 
         по КТКВ 150101 «Капітальні вкладення», КЕКВ 3000 «Капітальні 
видатки» на суму 343500 грн., в тому числі: бюджет розвитку 343500 грн., за 
рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 343500 грн. 
           3. Рішення  виконавчого комітету винести на затвердження міської ради. 
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