
 

  
УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
       

від___________________№_________    
м.Житомир 

 

Про розподіл  субвенцій 

з державного бюджету 
 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019р.             

№ 91-р «Про затвердження розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і 

забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому 

числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс», пункту 13 

рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 № 1297 «Про бюджет 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади (бюджет міста 

Житомира) на 2019 рік» зі змінами, пропозицій  департаменту соціальної 

політики міської ради, виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ:    
 

1. Збільшити доходи загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік  по 

коду класифікації доходів бюджету 41039100 «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і 

забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у 

тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» на суму 

2 159 313 гривень. 

2. Збільшити профіцит загального фонду та дефіцит спеціального фонду 

місцевого бюджету по коду класифікації фінансування бюджету за типом 

кредитора 208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду)» та коду класифікації фінансування за 

типом боргового зобов’язання 602400 «Кошти, що передаються із загального 

фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)» на  суму 2 159 313  

 гривень. 

3. Збільшити видатки  спеціального фонду місцевого бюджету по 

головному розпоряднику коштів - управлінню капітального будівництва  

Житомирської міської ради по коду програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 1517368 «Виконання інвестиційних проектів 

за рахунок субвенцій з інших бюджетів», коду економічної класифікації 

видатків 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» по об’єкту 

«Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Корольовської районної 
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ради м.Житомира,  пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування 

центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального 

характеру, в форматі "Прозорий офіс"  за адресою: м.Житомир,  площа 

Польова, 8»  на суму 2 159 313   гривень. 

4. Провести перерозподіл видатків по субвенції з місцевого бюджету на 

виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не 

мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової 

державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійоного віку, але не набула 

права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи 

ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету по головному розпоряднику коштів – департаменту 

соціальної політики Житомирської міської ради: 

4.1 зменшити видатки загального фонду місцевого бюджету по коду 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813047 

«Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», коду 

економічної класифікації видатків 2730 «Інші виплати населенню» на 4 062 000 

гривень; 

4.2   зменшити видатки загального фонду місцевого бюджету по коду 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813043 

«Надання допомоги при народженні дитини», коду економічної класифікації 

видатків 2730 «Інші виплати населенню» на  15 711 900 гривень; 

4.3 збільшити видатки загального фонду місцевого бюджету по коду 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813086 

«Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової 

системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, 

онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, 

тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або 

хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 

потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не 

встановлено інвалідність», коду економічної класифікації видатків 2730 «Інші 

виплати населенню» на 449 550  гривень, коду економічної класифікації видатків 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  на 450 гривень; 

4.4 збільшити видатки загального фонду місцевого бюджету по коду 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813049 

«Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна 

няня», коду економічної класифікації видатків 2730 «Інші виплати населенню» 

на 612 000 гривень; 

4.5 збільшити видатки загального фонду місцевого бюджету по коду 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813087 

«Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях», коду 

економічної класифікації видатків 2730 «Інші виплати населенню» на         

18 711 900 гривень. 
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5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до  

розподілу обов’язків. 

 

 

Міський голова      С.І. Сухомлин 


