
                                                                           
 

 
РІШЕННЯ  

сорок п’ята  сесія VI скликання 
 
від  27.08.2015 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 22.07.15 № 297 «Про внесення змін до міського бюджету на 2015 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   22.07.2015р.     № 297 
 
Про  внесення змін до  
міського бюджету на  2015 рік 
 
Відповідно до розпорядження голови Житомирської обласної державної 

адміністрації від 06.07.15  № 206 «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2015 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 спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік: 
           
           1.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 2355445,33 грн., з них: 
 
          по КБКД 41036600 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, 
опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого 
водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного 
водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 
централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання 
гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 
державної влади чи місцевого самоврядування» на суму 2355445,33 грн. 
 
           1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 2355445,33 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, опалення та постачання гарячої води, послуги з 
централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам 
централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають 
населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка 
виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та 
послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та 
постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися 
органами державної влади чи місцевого самоврядування» на суму 2355445,33 
грн.  
 
          2. Рішення виконавчого комітету винести на затвердження міської ради. 
 
 
 

 
Міський голова                                                               В.Москаленко 

 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                
                                                                      

                                                                                                               Заступник міського голови 
                                                                                                               О.Ясинецький                                                          

                                                                                                        В.о. начальника фінансового управління                                        
                                                                                                                        О.Мельниченко 

                                                                                                            Начальник юридичного відділу                                               
                                                                                                                                            Т.Камінська 

 
 
 

 
 

 


