
                                                                           
 

 
РІШЕННЯ  

сорок перша  сесія VI скликання 
 
від  23.04.2015 року     № 1853  
 
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 08.04.15 № 172 «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   08.04.2015р.     №  172 
 
Про  внесення змін до  
міського бюджету на  2015 рік 
 
Відповідно до рішення Житомирської обласної ради від 19.03.15 № 1405 

«Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 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 2015 рік: 

 
          1.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 33345500 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 33345500 грн. 
                  
          1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 33345500 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 
33345500 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 2470400 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 
746700 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 2536600 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 726000 грн.; 
          по КТКВ 090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг», КЕКВ 2000 «Поточні видатки» на суму 
26865800 грн. 
         
          2. 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                             



 
 

 


