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            УКРАЇНА 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
       Р І Ш Е Н Н Я 

 
від   08.12.2011р.     № 712 
 
Про  внесення змін до  
міського бюджету на  2011 рік 
 
Відповідно до розпорядження голови Житомирської обласної державної 

адміністрації від 29.11.11 № 428,  довідок про зміни до річного розпису 
асигнувань бюджету на 2011 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 2011 рік: 

 
          1.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 2762700 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  2762700 грн. 
 
            1.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 4163541,30 грн., з 
них по головних розпорядниках: 
 
            1.2.1. Головний розпорядник коштів - виконавчий комітет Коростенської 
міської ради на суму 106900,64 грн. , з них: 
 
            по КТКВ 010116 „Органи місцевого самоврядування” на суму 106900,64  
грн., в т.ч.: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 75600 грн. 
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            1.2.2. Головний розпорядник коштів - відділ освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської Ради на суму 140871 грн. , з них: 
 
          по КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти», КЕКВ 1111 «Заробітна 
плата» на суму 154882 грн.; 
         по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 
92698 грн., в т.ч.: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 200000 грн.; 
         по  КТКВ 070202 «Вечірні (змінні) школи», КЕКВ 1111 «Заробітна плата» 
на суму 2388 грн.; 
         по КТКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми» на суму 10964 грн., в т.ч.: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на 
суму 20074 грн.; 
          по КТКВ 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної 
освіти» на суму 653 грн., в т.ч.: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 3948  
грн.; 
          по КТКВ 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, 
районних відділів освіти» на суму 36556 грн., в т.ч.: КЕКВ 1111 «Заробітна 
плата» на суму 29065 грн.; 
         по КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл», КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 5810 грн. 
 
      1.2.3. Головний розпорядник коштів - управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської Ради на суму 
3879118,48 грн., з них: 
 
          по КТКВ 010116 „Органи місцевого самоврядування”, КЕКВ 1111 
«Заробітна плата» на суму 41175,25 грн.; 
          по КТКВ 090208 „ 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 придбання твердого палива ” на суму 10831,02 грн.; 
          по КТКВ 090216 «Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого 
палива та скрапленого газу» на суму 1642,90 грн.; 
          по КТКВ 090302 «Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами»  на суму 
17063,84 грн.; 
          по КТКВ 090303 «Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років»  на 
суму 431468,72 грн.; 
         по КТКВ 090304 «Допомога при народженні дитини» на суму 1860789,95 
грн.; 
         по КТКВ 090305 «Допомога на дітей, над якими всановлено опіку чи 
піклування» на суму 38764,25 грн.; 
         по КТКВ 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» на суму 24574,89 
грн.; 
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          по КТКВ 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» на суму 13611,04 
грн.; 
           по КТКВ 090405 “Субсидії населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг” на суму 991686,69 грн. 
           по КТКВ 091207 «Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни 
і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-
комунальних послуг та природному газу» на суму 112257,87 грн.; 
          по КТКВ 091300 „ Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та 
дітям - інвалідам” на суму 376427,31 грн. 
 
        1.2.4. Головний розпорядник коштів – управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради  на суму 4900 
грн., з них:   
 
          по КТКВ 010116 „Органи місцевого самоврядування” на суму 4900 грн., в 
т.ч.: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 3300 грн. 
 
       1.2.5. Головний розпорядник коштів – відділ культури і туризму 
виконавчого комітету Коростенської міської ради  на суму 23323,86  грн., з них:  
 
         по КТКВ 110205 „ Школи естетичного виховання дітей” на суму 23323,86 
грн., в т.ч.: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 23688,86 грн., КЕКВ 1160 
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 155 грн.; 
         по КТКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи», КЕКВ 1111 
«Заробітна плата» на суму 1000 грн. 
 
      1.2.6. Головний розпорядник коштів – управління економіки виконавчого 
комітету Коростенської міської ради на суму 8427,32 грн. , з них: 
 
          по КТКВ 010116 „Органи місцевого самоврядування” на суму 8427,32 
грн., в т.ч.: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 7087,16 грн. 
 
         1.3.  Зменшити доходну частину на загальну суму 506000 грн., з них: 
 
                 по ККД 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  506000 грн. 
 
         1.4. Зменшити видаткову частину на загальну суму 1906841,30 грн., з них 
по головних розпорядниках: 
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         1.4.1. Головний розпорядник коштів - виконавчий комітет Коростенської 
міської ради на суму 16700 грн. , з них: 
 
           по КТКВ 250404 «Інші видатки» на суму 16700 грн. 
                       
       1.4.2. Головний розпорядник коштів - відділ освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської Ради на суму 146199 грн. , з них: 
 
            по КТКВ 010116 „Органи місцевого самоврядування” на суму 5328 грн., 
в т.ч.: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 2834 грн., КЕКВ 1160 «Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 5766 грн.; 
           по КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 111179 грн., в т.ч.:  
КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 42482 грн.; 
           по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми», КЕКВ 
1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 173097 грн.; 
           по КТКВ 070202 «Вечірні (змінні) школи» на суму 1770 грн., в т.ч.: 
КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»на суму 4826 грн.; 
          по КТКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми», КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на 
суму 9616 грн.; 
         по КТКВ 070702 «Інші заклади і заходи післядипломної освіти» на суму 
89 грн.; 
           по КТКВ 070808 «Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» на суму 1630 грн.; 
          по КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл» на суму 26203 грн., в т.ч.: КЕКВ 1160 «Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв»на суму 29710 грн. 
 
        1.4.3. Головний розпорядник коштів - управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської Ради на суму 
1626966,14 грн. , з них: 
 
          по КТКВ 010116 „Органи місцевого самоврядування” на суму 19000 грн., 
в т.ч.: КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 
8192,08 грн.; 

  по КТКВ 090201 „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…” на суму 994000 грн.; 

по КТКВ 090202 «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, особам, які мають особливі трудові  заслуги перед 
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Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,  жертвам нацистських 
переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу» на суму 
9678,90 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” на суму 500000 грн.; 

по КТКВ 090210 «Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту 
рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист 
рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ 
законодавства про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ 
законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України "Про 
бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 
Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням 
та освітленням» на суму 3686,69 грн.; 

по КТКВ 090406 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і срапленого газу» на 
суму 2631,33 грн.; 

по КТКВ 090414 «Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 
Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на 
побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне 
опалення» на суму 163,69 грн.; 

по КТКВ 091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги» на суму 97805,53 грн. 

 
1.4.4. Головний розпорядник коштів – управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради  на суму 64627 
грн., з них:   

 
по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 46027 грн., в т.ч.: 

КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 29300 грн.; 
по КТКВ 250404 «Інші видатки» на суму 18600 грн. 
 
1.4.5. Головний розпорядник коштів – відділ культури і туризму 

виконавчого комітету Коростенської міської ради  на суму 15028 грн., з них: 
 

        по КТКВ 110201 „Бібліотеки” на суму 6255 грн., в т.ч.: КЕКВ 1160 
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 6255 грн.; 
        по КТКВ 110204 „ Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу” на суму 6743 грн., в т.ч.: КЕКВ 1160 «Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв» на суму 6695 грн.; 
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по КТКВ 110502 „ Інші культурно-освітні заклади та заходи” на суму 2030 
грн. 
 
     1.4.6. Головний розпорядник коштів – управління економіки виконавчого 
комітету Коростенської міської ради на суму 22921,16  грн., з них: 
 
        по КТКВ 180109 «Програма стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій»  на суму 13177,84 грн.; 
        по КТКВ 180404 «Підтримка малого і середнього підприємництва»  на 
суму 2543,32 грн.; 

по КТКВ 250404 «Інші видатки» на суму 7200 грн. 
        
    1.4.7. Резервний фонд по КТКВ 250102 КЕКВ 3000 «Нерозподілені видатки» 
на суму 14400 грн. 
 

2. Внести такі зміни до спеціального фонду  міського бюджету на 2011 
рік: 
 
          2.1.  Збільшити доходну частину на загальну суму 50000 грн., з них: 
 
          по КБКД 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади ”на суму  50000 грн. 
 
            2.2. Збільшити видаткову частину на загальну суму 50000 грн. (головний 
розпорядник коштів – управління економіки виконавчого комітету 
Коростенської міської ради), з них: 
 
          по КТКВ 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади» на суму 50000 грн. (на придбання радіотерміналу «Дозор 
трек»). 
 
          3. Рішення  виконкому винести на затвердження міської ради. 
 

 
Міський  голова                           В.Москаленко 
 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                Заступник міського голови
                                                                                                                О.Ясинецький   

         Начальник фінансового управління                                        
                                                                                                                                          Л.Щербанюк                                                                                               

Начальник юридичного відділу                                               
                                                                                                                                         Т.Камінська 


