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            УКРАЇНА 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
       Р І Ш Е Н Н Я 

 
від   28.03.2012р.     № 139 
 
Про  внесення змін до  
міського бюджету на  2012 рік 
 
Відповідно до рішення дев’ятої сесії Житомирської обласної ради від 

22.03.12 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2012 рік»,  довідок про 
зміни до річного розпису асигнувань бюджету на 2012 рік головного 
фінансового управління облдержадміністрації, листів розпорядників коштів 
міського бюджету, 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 2012 рік: 

 
          1.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 25000 грн., з них: 
                  
                 по КБКД  41035000 «Інші субвенції» на суму  25000 грн. 
 
            1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 25000 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
              
            1.2.1. Головний розпорядник коштів – відділ культури і туризму 
виконавчого комітету Коростенської міської ради  на суму 25000 грн., з них: 
 
         по КТКВ 110204 „ Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу” на суму 25000 грн. 
 
            1.3. Зменшити доходну частину на загальну суму 285600 грн., з них: 
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                   по КБКД  41033700 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та 
лікарських засобів для інгаляційної анестезії » на суму  285600 грн. 
 
            1.4. Зменшити видаткову частину на загальну суму 285600 грн., з них по 
головних розпорядниках: 
 
            1.4.1.Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Коростенської 
міської ради  на суму 285600 грн., з них: 
 
             по КТКВ 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я» на суму 285600 грн 
 
         2.Внести такі зміни до спеціального фонду  міського бюджету на 2012 рік: 
 
           2.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 750700 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  750700 грн. 
 
           2.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 750700 грн. 
(головний розпорядник коштів – управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради), з них: 
 
          по КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 
на суму 750700 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 


