
                            Додаток  № 6
         до рішення міської ради 
              від 20.10.11р.  № 378

Перелік об'єктів, видатки на які у 2011 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків місцевих 

бюджетів

Назва головного розпорядника 
коштів 

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

006 Виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 12179937

010116 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки 11934,2
080101 Лікарні Капітальні видатки 40000

150101 Капітальні вкладення Реконструкція вхідної групи приймального відділення 
центральної міської лікарні 17000

150101 Капітальні вкладення Реконструкція в'їзду в центральну міську лікарню з 
прохідною та прилеглою огорожею 36800

150101 Капітальні вкладення Реконструкція покривлі дитячої поліклініки центральної 
міської лікарні по вул. Грушевського,7 298200

150101 Капітальні вкладення
Реконструкція відділення анестезіології та інтенсивної 
терапії центральної міської лікарні по вул. Семашко,8 50000

150101 Капітальні вкладення
Реконструкція центральної міської лікарні (хірургічний 
корпус), м.Коростень 27986042 62 10311443 11535000

180409

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів підприємницької 

діяльності

Виконання статутних зобов'язань по розрахунках з 
працівниками при ліквідаціїї підприємства (Аптека № 21), 
перерахування на господарські рахунки підприємсва 

12700

180409

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів підприємницької 

діяльності

Виконання статутних зобов'язань (КП "Коростеньмедіа"), 
перерахування на господарські рахунки підприємсва

40000

180409

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів підприємницької 

діяльності

Придбання основних засобів та інвентарю для обладнання 
шкільних їдалень та харчоблоків (Комерційне виробничо-
торгове підприємство "Коростеньхарч"), перерахування на 
господарські рахунки підприємсва

60000

Разом видатків на 
поточний рік

Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної 
документації; тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності    
будівництва         
об'єктів на 

майбутні роки 

Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки
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250404 Інші видатки

На проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки, що підлягає продажу відповідно до ст.128 
Земельного кодексу України, за рахунок авансу, внесеного 
покупцем земельної ділянки 33300,8

250404 Інші видатки Капітальні видатки 45002
020 Відділ освіти виконавчого 

комітету Коростенської міської 
ради 1095330

070101 Дошкільні заклади освіти Капітальні видатки 229811
070201 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-

дитячий садок, інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 

колегіуми

Капітальні видатки

310519

150101 Капітальні вкладення Реконструкція будівлі початкової школи міської гімназії 
(проект) 50000

150101 Капітальні вкладення Реконструкція покривлі в дошкільному навчальному 
закладі № 13 140000

150101 Капітальні вкладення Реконструкція внутрішнього туалету ЗОШ I-III ступеня № 
7 40000

150101 Капітальні вкладення Технічне переоснащення котельні ЗОШ № 13 291000
150101

Капітальні вкладення
Виготовлення робочого проекту реконструкції частини 
будівлі ЗОШ I-III ступеня № 13 під туалет з надбудовою 
другого поверху 500000 15,9 420300 34000

050 Управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого 
комітету Коростенської міської 

ради 84331
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090203
Інші 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, ветеранам праці, 
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 

Капітальні видатки 28431

090901 Будинки-інтернати (пансіонати) для 
літніх людей та інвалідів системи 
соціального захисту

Капітальні видатки
27000

091204 Територіальні центри соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг)

Капітальні видатки
5400

091206 Центри соціальної реабілітації дітей-
інвалідів; центри професійної 
реабілітації інвалідів

Капітальні видатки
23500

072 Відділ з питань надзвичайних 
ситуацій виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 20100
210110 Заходи з організації рятування на 

водах Капітальні видатки 17800
250404 Інші видатки Капітальні видатки 2300
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080

Управління житлово-
комунального господарства 

виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 4194500

010116 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки 8200

100102 Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади Капітальні видатки 504034

100106
Капітальний ремонт житлового 
фонду об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 
Капітальні видатки

300000

150101 Капітальні вкладення Реконструкція мереж вуличного освітлення в м.Коростені 180000

150101 Капітальні вкладення

 Фінансування  Програм - переможців Всеукраїнського 
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування  (реконструкція технологічного 
обладнання в котельнях міста) 263300

150101 Капітальні вкладення
Реконструкція шляхопроводу по вул. Грушевського - 
Жовтнева в м.Коростені 100000

150101 Капітальні вкладення Реконструкція каналізаційної мережі по вул.Мельника 20000

150101 Капітальні вкладення
Реконструкція каналізаційних мереж по 
вул.Пролетарській 100000

170703

Видатки на проведення робіт, 
пов’язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг

Капітальні видатки

873166

180409

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів підприємницької 

діяльності

Капітальний ремонт будинку по вул.Зв'язківців,19  
(КВЖРЕП № 1), перерахування на господарські рахунки 
підприємсва

17000

180409

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів підприємницької 

діяльності

Ремонт основних засобів (КВЖРЕП № 2), перерахування 
на господарські рахунки підприємсва

95000
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180409

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів підприємницької 

діяльності

Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання в 
житлових будинках та ремонт основних засобів (КВЖРЕП 
№ 3), перерахування на господарські рахунки підприємсва

12800

180409

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів підприємницької 

діяльності

Придбання автокатафалку; придбання легкового 
автомобіля; ремонт основних засобів; ремонт дитячих 
майданчиків та відновлення асфальтового покриття  в 
парку відпочинку ім.Островського (Комунальне 
виробничо- господарське підприємство), перерахування 
на господарські рахунки підприємсва

430000

180409

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів підприємницької 

діяльності

Ремонт основних засобів; придбання камер 
відеоспостереження; реконструкція об'єктів освітлення в 
парку відпочинку ім.Островського (КП ШЕД), 
перерахування на господарські рахунки підприємсва

89000

180409

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів підприємницької 

діяльності

Реконструкція міської лазні; встановлення теплових 
лічильників обліку тепла на котельнях міста (КП 

"Теплозабезпечення"), перерахування на господарські 
рахунки підприємсва

399000

180409

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів підприємницької 

діяльності

Виготовлення робочого проекту "Схема оптимізованого 
водопостачання та розробка гідравлічної моделі мереж  
м.Коростеня"; реконструкція (кільцювання) водопровідної 
мережі вул.Б.Шосе-Чолівка-Мирний; придбання основних 
засобів (засувок)  (КП "Водоканал"), перерахування на 
господарські рахунки підприємсва

803000

104
Відділ  культури і туризму  

виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 30000

110201 Бібліотеки Капітальні видатки 10000

110204 Палаци і будинки культури, клуби та 
інші заклади клубного типу Капітальні видатки

20000

230
Управління економіки 
виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 36000

180109 Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій Капітальні видатки

10000
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250404 Інші видатки Капітальні видатки
26000

Всього 17640198

Секретар міської ради В.Ходаківський
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