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РІШЕННЯ  

дев’ятнадцята  сесія VI скликання 
 
від  23.11.2012 року     №  
 
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 07.11.12 № 492 та № 494 «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 
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            УКРАЇНА 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
       Р І Ш Е Н Н Я 

 
від   07.11.2012р.     № 492 
 
Про  внесення змін до  
міського бюджету на  2012 рік 
 
Відповідно до розпорядження голови Житомирської обласної державної 

адміністрації від 02.11.12 № 381 «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2012 рік», 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 688400 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 472500 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 215900 грн. 
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            1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 688400 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 
688400 грн., з них: 
 
         по КТКВ 090214 «Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку» 
на суму 95000 грн.; 
         по КТКВ 090302 «Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами» на суму 
30000 грн.; 
         по КТКВ 090304 «Допомога при народженні дитини» на суму 102500 грн.; 
         по КТКВ 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування» на суму 20000 грн.; 
         по КТКВ 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» на суму 30000 
грн.; 
         по КТКВ 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» на суму 60000 
грн.; 
         по КТКВ 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим 
сім’ям» на суму 30000 грн.; 
         по КТКВ 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та 
дітям інвалідам» на суму 200000 грн.; 
         по КТКВ 170302 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті» на суму 120900 грн. 
            
       

2. Рішення  виконавчого комітету  винести на затвердження міської ради. 
 
 
 

 
Міський  голова                           В.Москаленко 
 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                            

         
 
 

 Начальник фінансового управління                                        
                                                                                                                                          Л.Щербанюк                                                                                               

Начальник юридичного відділу                                               
                                                                                                                                                 Т.Камінська 
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            УКРАЇНА 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
       Р І Ш Е Н Н Я 

 
від   07.11.2012р.     № 494 
 
Про  внесення змін до  
міського бюджету на  2012 рік 
 
Відповідно до розпорядження голови Житомирської обласної державної 

адміністрації від 06.11.12  № 386 «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2012 рік»,  помісячного розпису асигнувань головного фінансового управління, 
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 спеціального фонду міського бюджету на 2012 рік: 
           
           1.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 325200 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 325200 грн.. 
 
           1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 325200 грн. 
(головний розпорядник коштів – управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради), з них: 
 
          по КТКВ 100602 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах на 
теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та 
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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 325200 грн.  
 
          2. Рішення виконавчого комітету винести на затвердження міської ради. 
 

 
Міський голова                                                               В.Москаленко 

 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                            
                                           

                                                                                     
         Начальник фінансового управління                                        

                                                                                                                                                       Л.Щербанюк 
                                                                                                            Начальник юридичного відділу                                               

                                                                                                                                                       Т.Камінська 


