
                                                                           
 

 
РІШЕННЯ  

тридцять дев’ята  сесія VI скликання 
 
від  22.01.2015 року     №  1735 
 
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 30.12.14 № 561 «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   30.12.2014р.     №  561 
 
Про  внесення змін до  
міського бюджету на  2014 рік 
 
Відповідно до розпоряджень голови Житомирської обласної державної 

адміністрації від 22.12.14 № 384 та 30.12.14 № 406 «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 341200 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 341200 грн. 
                  
          1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 341200 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 
341200 грн., з них: 
       
         по КТКВ 090303 «Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років», 
КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 341200 грн. 
 
          1.3.  Зменшити доходну частину на загальну суму 98464 грн., з них: 



 
             по КБКД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій» на суму 98464 грн. 
 
           2. Внести такі зміни до спеціального фонду  міського бюджету на 2014 
рік: 
 
           2.1. Зменшити видаткову частину на загальну суму 98464 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
 
           2.1.1. Головний розпорядник коштів – управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на суму 98464 
грн., з них: 
 
            по КТКВ 100201 «Теплові мережі», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» на 
суму 98464 грн. 
 
          3. Внутрішнє фінансування. 
 
          Код 208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду)» на суму 98464 грн. 
 
          4. Рішення  виконавчого комітету винести на затвердження міської ради. 
 
 
 
 

 
Міський  голова                           В.Москаленко  
 
 
 
 
                                                                              

                                                                                                               
         Начальник фінансового управління                  

                                                                                                                          Л.Щербанюк                                                                                                     
Начальник юридичного відділу               

Т.Камінська 
 
 

 


