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 14.02.20 р.   № 40/17-21 

                                                                                      В Коростенську міську раду 

 

         У відповідності до статті 72 Бюджетного кодексу України подаємо 

розподіл видатків по установах, які передбачається спрямувати за рахунок 

вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету станом на 01.01.20р.: 

 

                                   I. Загальний фонд – 1329140 грн. 

 

1. 06 Відділ освіти – 350000 грн. 

 

             з них: 1. Заклади загальної середньої освіти (КПКВ 1020) – 350000 грн. 

(демонтаж панелей та заміна їх на вогнезахисні, згідно приписів 

Коростенського МРВ управління ДСНС у Житомирській області). 
   

2. 07 Відділ охорони здоров’я  –400000 грн. 

 

           з них:  1. ЦМЛ (КПКВ 2144) – 400000 грн. (забезпечення хворих на 

цукровий діабет препаратами інсулінів).  

 

3. 27 Управління економіки – 45000 грн. 

 

           з них: 1. Заходи з енергозбереження (КПКВ 7640) – 45000 грн. (для 

реалізації дії «Визначення базового рівня викидів СО2 від сектору транспорту м. 

Коростеня та розробка заходів зі скорочення викидів»). 

 

 

4. Бюджет участі – 534140 грн. 

 

           з них: 1. 10 Відділ  культури і туризму – 64400 грн. (Забезпечення 

діяльності бібліотек (КПКВ 4030), проєкт «Від SMART-бібліотеки до 

«розумного міста»); 



 2 

                        2. 12 УЖКГ – 298360 грн. (Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури (КПКВ 7461), проєкт «Облаштування 

пішохідних переходів»); 

                       3. 27 Управління економіки  - 171380 грн. (Реалізація інших 

заходів щодо соціально- економічного розвитку територій (КПКВ 7370), проєкт 

«Встановлення розкладів руху на зупинках громадського транспорту»). 

 

 

II. Спеціальний фонд – 11120269 грн. 

 

1. Збільшення видаткової частини за рахунок вільного залишку 

надходжень бюджету розвитку – 1701217 грн. 

 

1. 12 УЖКГ  – 1194917 грн. 

 

               з них: 1. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 

(КПКВ 7310) – 1194917 грн. (капітальний ремонт водопровідних вводів з 

облаштуванням вузлів обліку води в житлових будинках (одержувач КП 

«Водоканал») - 598167 грн., капітальний ремонт покрівель багатоквартирних 

житлових будинків на умовах дольової участі співвласників будинків у 

фінансуванні робіт (співфінансування з міського бюджету) – 500000 грн., 

капітальний  ремонт та заміна ліфтів на умовах дольової участі співвласників 

будинків у фінансуванні робіт (співфінансування з міського бюджету) – 96750 

грн.). 

2. Бюджет участі – 506330 грн. 

 

           з них: 1. 10 Відділ  культури і туризму – 211300 грн. (Забезпечення 

діяльності бібліотек (КПКВ 4030), проєкт «Від SMART-бібліотеки до 

«розумного міста»);  

                        2. 12 УЖКГ – 295000 грн. (Будівництво інших  об'єктів  

комунальної власності (КПКВ 7330), проєкт «Облаштування дитячого ігрового 

майданчика біля міської ради»). 

 

2. Збільшення видаткової частини за рахунок вільного залишку загального 

фонду (передача коштів до бюджету розвитку) – 9078250 грн. 

 

1. 02 Виконавчий комітет – 500000 грн. 

 

             з них: 1. КП ТО «Коростеньмедіа» (КПКВ 7670) - 500000 грн. (на 

придбання обладнання по організації студії FM-Радіо в рамках ліцензії НР № 

01492-м від 13.05.2019р. термін дії якої спливає 13.05.2020р.). 

 

         2. 06 Відділ освіти – 900000 грн. 
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             з них: 1. Будівництво інших  об'єктів  комунальної власності (КПКВ 

7330) – 900000 грн. (капітальний ремонт дорожнього покриття території міської 

гімназії м. Коростеня). 

 

3. 07 Відділ охорони здоров’я  – 5100000 грн. 

 

           з них:  1. ЦМЛ – 5100000 грн. (Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню (КПКВ 2010) – 1700000 грн. (доукомплектування оптичної 

відеосистеми Olympus CV 170 відеобронхофіброскопом, цистоскопом, 

гістероскопом); Будівництво медичних установ та закладів (КПКВ 7322) – 

3400000 грн. (реконструкція ЛОР-офтальмологічного корпусу для розміщення 

пологового відділення на території КНП ЦМЛ – 3000000 грн., капітальний 

ремонт ліфту в терапевтичному корпусі – 400000 грн.). 

 

4. 12 УЖКГ  – 2578250 грн. 

 

           з них: 1. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВ 

7310) – 702250 грн. (капітальний  ремонт та заміна ліфтів на умовах дольової 

участі співвласників будинків у фінансуванні робіт (співфінансування з 

міського бюджету) – 53250 грн., реконструкція теплових пунктів з 

встановленням теплових лічильників в житлових будинках міста Коростень 

Житомирської області (в т.ч. виготовлення ПКД) (одержувач КП 

Теплозабезпечення) – 299000 грн., капітальний ремонт конструктивних 

елементів багатоквартирних житлових будинків на умовах дольової участі 

співвласників будинків у фінансуванні робіт (співфінансування з міського 

бюджету) – 350000 грн.); 

                  2. Будівництво інших  об'єктів  комунальної власності (КПКВ 7330) – 

700000 грн. (капітальний ремонт дитячого спортивного майданчика в районі 

житлового будинку по вул. Сосновського, 52 Б в м. Коростені (коригування); 

                 3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВ 7461) – 760000 

грн. (капітальний ремонт тротуару по вул. І.Котляревського м. Коростень – 

360000 грн., капітальний ремонт тротуару по вул. Горького м. Коростень – 

400000 грн.); 

                  4. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КПКВ 

7670) – 416000 грн. (придбання контейнерів для збору ТПВ (КВГП) – 150000 

грн., придбання засувок на об’єкти КП "Водоканал" – 266000 грн.). 

 

3. Збільшення видаткової частини за рахунок вільного залишку загального 

фонду субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій (передача коштів до 

бюджету розвитку) – 164044 грн. 

 

1. 07 Відділ охорони здоров’я – 164044 грн. 
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             з них: 1. ЦМЛ (КПКВ 2010) – 164044 грн. (капітальний ремонт 

евакуаційного освітлення приміщень КНП «Коростенська центральна міська 

лікарня Коростенської міської ради» по вул. М.Амосова, 8 та вул. 

Грушевського, 7-г в м. Коростень Житомирської області – 10000 грн., 

капітальний ремонт та відновлення блискавкозахисту будівель та споруд КНП 

«Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» по вул. 

М.Амосова, 8 в м. Коростень Житомирської області – 132000 грн., капітальний 

ремонт виходу на горище та електрощитової приміщення КДЦ КНП 

«Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» по вул. 

Грушевського, 7-г в м. Коростень Житомирської області – 22044 грн.). 

 

 

4. Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим 

громадянам  на будівництво/придбання житла – 176758 грн. 

 

1. 02 Виконавчий комітет – 176758 грн. 

 

             з них: 1. Надання кредиту (КПКВ 8821) – 166753 грн.; 

                        2. Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових 

довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/  

придбання житла (КПКВ 6084) – 10005 грн.   

 

 

                                    

Примітка: обґрунтування всіх сум, пропонованих до розподілу, знаходиться у 

фінансовому управлінні де всі бажаючі мають можливість з ними 

ознайомитись. 

 

 

 

 

   Заступник міського голови - 

   начальник фінансового управління                         Людмила ЩЕРБАНЮК 

 


