
     

                                                                                                                                                Додаток до рішення 4 сесії  

                                                                                                                                                  Коростенської міської ради  

                                                                                                                             VІІІ скликання  

                                                                                                                                             від 25.02.2021р. № _____ 

 
№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. грн., 

у тому числі 

Очікуваний 

результат 

4. Матеріально-технічне забезпечення. 

4.1 Сприяти 

розширенню 

мережі 

спортивних 

споруд міста 

та зміцненню 

матеріально-

технічної бази 

спортивних 

закладів. 

Забезпечити 

реконструкцію та ремонт 

спортивних об’єктів, що 

перебувають у власності 

територіальної громади. У 

тому числі: 

 

2021-2025 

р.р. 

Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 
66300,00 

 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, надання 

послуг населенню.  

  Капітальний ремонт другого 

поверху фізкультурно-

оздоровчого комплексу 

стадіону ,,Спартак”. 

2021-2025 

р.р. 

Бюджетна 

установа стадіон 

,,Спартак”, 

Управління 

ЖКГ  

Міський 

бюджет 

1000,00 Підвищення 

якості надання 

послуг населенню. 

  Капітальний ремонт трибун 

стадіону ,,Спартак”. 

2021-2025 

р.р. 

Бюджетна 

установа стадіон 

,,Спартак”, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

100,00 Створення умов 

для проведення 

змагань різних 

рівнів. 
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  Капітальний ремонт даху 

адмінприміщення і трибуни 

стадіону ,,Спартак”. 

2021-2025 

р.р. 

Бюджетна 

установа стадіон 

,,Спартак”, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

10000,00 Створення умов 

для проведення 

змагань різних 

рівнів 

  Ремонт огорожі стадіону 

,,Спартак”. 

2021-2025 

р.р. 

Бюджетна 

установа стадіон 

,,Спартак”, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

300,00 Створення умов 

для проведення 

змагань різних 

рівнів 

  Капітальний ремонт та 

встановлення гумового 

покриття (40х30м) на 

дитячому майданчику 

стадіону ,,Спартак”. 

2021-2025 

р.р. 

Бюджетна 

установа стадіон 

,,Спартак”, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

500,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Встановлення покриття на 

тенісних кортах стадіону 

,,Спартак”. 

2021-2025 

р.р. 

Бюджетна 

установа стадіон 

,,Спартак”, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

600,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Капітальний ремонт та 

встановлення покриття на 

баскетбольний майданчик 

стадіону ,,Спартак”. 

2021-2025 

р.р. 

Бюджетна 

установа стадіон 

,,Спартак”, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

500,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво господарських 

приміщень на території 

стадіону ,,Спартак”. 

2021-2025 

р.р. 

Бюджетна 

установа стадіон 

,,Спартак”, 

Міський 

бюджет 

300,00 Створення умов 

для занять та 

проведення 
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Управління 

ЖКГ 

змагань різних 

рівнів. 

  Капітальний ремонт частини 

приміщення спортивного 

клубу ,,Олімпієць” 

Коростенського міського 

ЦФЗН ,,Спорт для всіх”. 

2021-2025 

р.р. 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх”, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

500,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Капітальний ремонт частини 

приміщення спортивного 

клубу ,,Витязь” 

Коростенського міського 

ЦФЗН ,,Спорт для всіх”. 

2021-2025 

р.р. 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх”, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

600,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Капітальний ремонт даху 

спортивного клубу 

,,Ровесник” Коростенського 

міського ЦФЗН ,,Спорт для 

всіх”. 

2021-2025 

р.р. 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх”, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

400,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Капітальний ремонт частини 

приміщення спортивного 

клубу ,,Ровесник” 

Коростенського міського 

ЦФЗН ,,Спорт для всіх”. 

2021-2025 

р.р. 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх”, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

500,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Капітальний ремонт частини 

приміщення спортивного 

клубу ,,Факел” 

Коростенського міського 

2021-2025 

р.р. 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх”, 

Міський 

бюджет 

500,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 
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ЦФЗН ,,Спорт для всіх”. Управління 

ЖКГ 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Капітальний ремонт частини 

приміщення спортивного 

клубу ,,Кристал” 

Коростенського міського 

ЦФЗН ,,Спорт для всіх”. 

2021-2025 

р.р. 

Коростенський 

міський ЦФЗН 

,,Спорт для 

всіх”, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

500,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Реконструкція плавального 

басейну. 

2021-2025 

р.р. 

Відділ молоді та 

спорту, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

50000,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Сприяти будівництву 

нових спортивних об’єктів. 

2021-2025 

р.р. 

Відділ молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 
158850,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво майданчика для 

міні-футболу (40х20м) на 

території стадіону 

,,Спартак”. 

2021-2025 

р.р. 

Бюджетна 

установа стадіон 

,,Спартак”, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

3000,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво запасного 

футбольного поля на 

території стадіону 

2021-2025 

р.р. 

Бюджетна 

установа стадіон 

,,Спартак”, 

Міський 

бюджет 

2000,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 
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,,Спартак”. Управління 

ЖКГ 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво ,,стежки 

здоров’я” на території 

стадіону ,,Спартак”. 

2021-2025 

р.р. 

Бюджетна 

установа стадіон 

,,Спартак”, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

1000,00 Створення умов 

для розвитку 

легкої атлетики 

  Будівництво льодового катка 

на території стадіону 

,,Спартак”. 

2021-2025 

р.р. 

Бюджетна 

установа стадіон 

,,Спартак”, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

7500,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Встановлення комплексу 

,,Стронгворкаут” на 

території стадіону 

,,Спартак”. 

2021-2025 

р.р. 

Бюджетна 

установа стадіон 

,,Спартак”, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

350,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво ,,Стежки 

здоров’я”  (Парк Перемоги). 

2021-2025 

р.р. 

Відділ молоді та 

спорту, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

500,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво спортивного 

готелю. 

2021-2025 

р.р. 

Відділ молоді та 

спорту, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

3000,00 Створення умов 

для проведення 

змагань різних 

рівнів 
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  Будівництво спортивного 

залу для ігрових видів 

спорту. 

2021-2025 

р.р. 

Відділ молоді та 

спорту, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

50000,00 Створення умов 

для тренувального 

процесу та 

проведення 

змагань різних 

рівнів 

  Будівництво скейт-парку у 

парку ,,Древлянський”. 

2021-2025 

р.р. 

Відділ молоді та 

спорту, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

2000,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво поля із 

штучним покриттям для 

ігрових видів спорту 

(60х40м) біля ЗОШ № 11 

(вул.Грушевського, 66). 

2021-2025 

р.р. 

Відділ освіти, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

3500,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво поля із 

штучним покриттям для 

ігрових видів спорту 

(105х68м) з трибунами, 

роздягальнями та 

санвузлами біля 

Коростенської ДЮСШ 

(вул.Горького, 10). 

2021-2025 

р.р. 

Відділ освіти, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

8000,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво поля із 

штучним покриттям для 

хокею на траві (90х50м). 

2021-2025 

р.р. 

Відділ молоді та 

спорту, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

4000,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 
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дозвілля 

  Будівництво спортивного 

залу для бойових мистецтв. 

2021-2025 

р.р. 

Відділ молоді та 

спорту, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

50000,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво мототреку  

(153-й км траси Київ-

Ковель). 

2021-2025 

р.р. 

Відділ молоді та 

спорту, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

2000,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Будівництво стадіону 

(вул.Гастело, 1-А). 

2021-2025 

р.р. 

Відділ молоді та 

спорту, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

3000,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

  Відкриття залу з тенісу 

настільного. 

2021-2025 

р.р. 

Відділ молоді та 

спорту, 

Управління 

ЖКГ 

Міський 

бюджет 

1000,00 Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом, 

змістовного 

дозвілля 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                     Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 


