
                                                                           
 

 
РІШЕННЯ  

тридцять третя  сесія VI скликання 
 
від  05.06.2014 року     №   
 
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 14.05.14 № 181 «Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік»  
(додається). 
 
 
 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
 
 
 
 
                                                                            

      
       
      Секретар міської ради                                                         В.Ходаківський                                                                      
       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   14.05.2014р.     №  181 
 
Про  внесення змін до  
міського бюджету на  2014 рік 
 
Відповідно до рішення Житомирської обласної ради від 29.04.14 № 1199  

«Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік», 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 2014 рік: 

 
          1.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 5169700 грн., з них: 
                  
                 по КБКД 41030800 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам  на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» на 
суму 5163900 грн.; 
                 по КБКД  41035000 «Інші субвенції» на суму  5800 грн. 
 
          1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 5169700 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
              
          1.2.1. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на суму 2800 грн., з них: 
 
         по КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл», КЕКВ 2000 «Поточні видатки»  на суму 2800 грн. 
(на придбання спортивного інвентарю та участі в спортивних змаганнях для 
відділення баскетболу ДЮСШ).  
          1.2.2. Головний розпорядник коштів – відділ культури і туризму 
виконавчого комітету Коростенської міської ради  на суму 3000 грн., з них: 
 



         по КТКВ 110201 «Бібліотеки», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 
3000 грн. (на придбання оргтехніки для ЦБС). 
 
          1.2.3. Головний розпорядник коштів - управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 
5163900 грн., з них: 
 
          по КТКВ 90201 «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, дітям війни,  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 та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 927000 грн.; 
          по КТКВ 090204 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної 
охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам 
служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку 
та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів 
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової 
міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та 
ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу…, 
на житлово-комунальні послуги», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 
223000 грн.; 
          по КТКВ 090207 «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 житлово-комунальні послуги», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» 
на суму 894000 грн.; 
          по КТКВ 090215 «Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам 
сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають 
відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в 
яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над 
якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги», 
КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 120000 грн.; 
          по КТКВ 090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 
2999900 грн. 
         
          1.3. Зменшити доходну частину на загальну суму 5919100 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 5440300 грн.; 
                  по КБКД 41034800 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування осіб з гіпертонічною хворобою» на суму 245400 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 172400 грн.; 
                 по КБКД  41035000 «Інші субвенції» на суму  61000 грн. 
 
         1.4. Зменшити видаткову частину на загальну суму 5919100 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
 
         1.4.1. Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Коростенської 
міської ради на суму 306400  грн., з них: 
 
         по КТКВ 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я», КЕКВ 2000 «Поточні 
видатки» на суму 245400 грн.; 
         по КТКВ 090700 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились в складних життєвих обставинах», КЕКВ 2000 «Поточні 
видатки»  на суму 61000 грн., з них: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 
45600 грн. 
 
         1.4.2. Головний розпорядник коштів - управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 
5612700 грн., з них: 
          по КТКВ 070303 «Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)», 
КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 172400 грн.; 
          по КТКВ 090303 «Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років», 
КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 1440300 грн.; 
           по КТКВ 090304 «Допомога при народженні дитини», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 4000000 грн. 
           
        2. Внести такі зміни до спеціального фонду  міського бюджету на 2014 рік: 
 
           2.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 2700 грн., з них: 
 
          по КБКД  41035000 «Інші субвенції» на суму  2700 грн. 
 
          2.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 2700 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
 



          2.2.1. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на суму 2700 грн., з них: 
 
            по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми», КЕКВ 
3000 «Капітальні видатки»  на суму 2700 грн. (на придбання телевізора для 
кабінету української мови для Коростенського міського ліцею), в тому числі: 
бюджет розвитку 2700 грн. 
 
         2.3.  Зменшити доходну частину на загальну суму 135938 грн., з них: 
 
          по КБКД 41034400 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах» на суму  2000 грн.; 
          по КБКД  41035000 «Інші субвенції» на суму  133938 грн. 
 
          2.4. Зменшити видаткову частину на загальну суму 135938 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
 
          2.4.1. Головний розпорядник коштів – відділ освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на суму 133938 грн., з них: 
 
            по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми», КЕКВ 
3000 «Капітальні видатки»  на суму 133938 грн., в тому числі: бюджет розвитку 
133938 грн. 
 
         2.4.2. Головний розпорядник коштів - управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 2000 
грн., з них: 
 
           по КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 
на суму 2000 грн., з них: КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 1700 грн., 
КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на суму 300 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 


