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Перелік заходів програми Строк 
виконання 

заходу 

Орієнтовні обсяги 
фінансування 

(вартість) тис.грн. у 
т.ч. 

ІІІ етап: 2021р. 

Перелік заходів програми Строк 
виконання 

заходу 

Орієнтовні обсяги 
фінансування 

(вартість) тис.грн. у 
т.ч. 

ІІІ етап: 2021р. 
 

Збереження та розвиток Коростенської міської школи мистецтв ім.Анатолія Білошицького 
1. Забезпечення відповідно до 
сучасних санітарно-гігієнічних норм 
та інженерно-технічних вимог 
безпечних та комфортних умов 
навчання у школі мистецтв 
ім..А.Білошицького (оснащення 
меблями, системами контролю 
мікроклімату, кондиціювання 
повітря, утеплення фасаду): 

  1. Забезпечення відповідно до 
сучасних санітарно-гігієнічних 
норм та інженерно-технічних вимог 
безпечних та комфортних умов 
навчання у школі мистецтв 
ім..А.Білошицького (оснащення 
меблями, системами контролю 
мікроклімату, кондиціювання 
повітря, утеплення фасаду): 

  

- - - - поточний ремонт сходових клітин та 
фойє Коростенської міської школи 
мистецтв ім.А.Білошицького 

ІІІ етап: 2021р. 49,5 тис.грн. 

- - - - придбання покриття для підлоги в 
навчальні класи в приміщенні по 
вул.І.Франка,4 (лінолеум) 

ІІІ етап: 2021р. 36,0 тис.грн. 

 
Коростенський міський Палац культури імені Т.Г.Шевченка 

1. Поповнення матеріально-
технічної бази міського Палацу 
культури ім.Т.Г.Шевченка, 
проведення капітальних ремонтів, 
забезпечення системою 
протипожежного захисту, засобами 
енергозбереження: 

щорічно  1. Поповнення матеріально-
технічної бази міського Палацу 
культури ім.Т.Г.Шевченка, 
проведення капітальних ремонтів, 
забезпечення системою 
протипожежного захисту, засобами 
енергозбереження: 

щорічно  

- капітальний ремонт приміщення 
Будинок культури с. Грозине  

І етап: 2021р.  1 000,0 тис.грн. - капітальний ремонт приміщення 
Будинку культури с. Грозине  

І етап: 2021р.  1 500,0 тис.грн. 

- - - - поточний ремонт приміщення 
Будинок культури с. Грозине 
 

ІІІ етап: 2021р. 200, 0 тис.грн. 
 
 



- укладання  тротуарної   плитки  біля  
Будинку культури с.Грозино 

30,0 тис.грн. 

- капітальний ремонт Будинку 
культури с. Мала Зубівщина 

ІІІ етап: 2021р. 500,0 тис.грн. - поточний ремонт шиферного 
покриття  Будинку культури с.Мала 
Зубівщина 

ІІІ етап: 2021р. 50,0 тис.грн. 

- - - - придбання та встановлення дверей в 
приміщенні Будинку культури 
с.Новаки 

ІІІ етап: 2021р. 30,0 тис.грн. 

- - - - встановлення вузла комерційного 
обліку теплової енергії в клуб – філію 
по вул.Каштанова,3 

ІІІ етап: 2021р. 49,5 тис.грн. 

 
 

Заступник начальника відділу культури і туризму                                                         Лариса БОНДАР 


