
                                                                           
 

 
РІШЕННЯ  

тридцять сьома  сесія VI скликання 
 
від  06.11.2014 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 08.10.14 № 415 «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   08.10.2014р.     № 415 
 
Про  внесення змін до  
міського бюджету на  2014 рік 
 
      Розглянувши листи управління економіки виконавчого комітету 

Коростенської міської ради від 07.10.2014р. № 489, фінансового управління 
виконавчого комітету Коростенської міської ради від 07.10.2014р. № 247, управління 
праці та соціального захисту населення від 07.10.2014р. № 2578/19.2, 2579/19.2, 
відділу культури і туризму Коростенської міської ради від 08.10.2014р. № 114 щодо 
недопущення кредиторської заборгованості, лист управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради від 06.10.2014р. № 
486, на виконання п. 11 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій, затверджених постановою КМУ від 06.02.2012 року № 106 та для 
забезпечення співфінансування місцевого бюджету по виділеній субвенції, у 
відповідності до  п.11 рішення 30 сесії VI скликання  Коростенської міської ради від 
28.01.2014 року № 1352, 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 видаткову частину на загальну суму 42700 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
              
            1.1.1. Головний розпорядник коштів - управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 
32700 грн., з них: 
 
           по КТКВ 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян», КЕКВ 2000 
«Поточні видатки» на суму 32700 грн. 



 
           1.1.2. Головний розпорядник коштів – відділ культури і туризму 
виконавчого комітету Коростенської міської ради  на суму 10000 грн., з них: 
 
            по КТКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи», КЕКВ 
2000 «Поточні видатки» на суму 10000 грн. 
 
            1.2. Зменшити видаткову частину на загальну суму 22700 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 
12700 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 12700 грн. 
 
            1.2.2. Головний розпорядник коштів – відділ культури і туризму 
виконавчого комітету Коростенської міської ради  на суму 10000 грн., з них: 
 
            по КТКВ 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші 
мистецькі заклади та заходи», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 10000 
грн. 
           
            2. Внести такі зміни до спеціального фонду  міського бюджету на 2014 
рік: 
 
            2.1. Збільшити видаткову частину на загальну суму 27953 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
 
            2.1.1. Головний розпорядник коштів - управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 25953 
грн., з них: 
 
            по КТКВ 100201 «Теплові мережі», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки»  на 
суму 25953 грн. 
 
            2.1.2. Головний розпорядник коштів - фінансове управління виконавчого 
комітету Коростенської міської ради на суму 2000 грн., з них: 
 
            по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування», КЕКВ 3000 
«Капітальні видатки»  на суму 2000 грн. 
 



            2.2. Зменшити видаткову частину на загальну суму 47953 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
 
           2.2.1. Головний розпорядник коштів - управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 25953 
грн., з них: 
 
          по КТКВ 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та 
органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької 
діяльності», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки»  на суму 25953 грн. 
 
          2.2.2. Головний розпорядник коштів - управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 
20000 грн., з них: 
 
          по КТКВ 090203 «Інші 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,ветеранам праці, 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», КЕКВ 3000 «Капітальні 
видатки»  на суму 20000 грн. 
 
          2.2.3. Головний розпорядник коштів – управління економіки виконавчого 
комітету Коростенської міської ради на суму 2000 грн., з них: 
 
          по КТКВ 180109 «Програма стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки»  на суму 2000 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 
 


