
(тис.грн.)

1. 02 Виконавчий комітет 2 100,0
1.1. Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації) (7350)
2 100,0

- виконання робіт зі створення топографічного плану Коростенської 
територіальної громади у масштабі 1:10000, орієнтовною площею 807,3 

км 2

2 100,0

2. 06 Відділ освіти 432,825

2.1. Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами  (1200)

432,825

- придбання спеціальних засобів корекції для вихованців інклюзивних груп 
закладів дошкільної освіти

143,28

- придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів 
закладів загальної середньої освіти

289,545

3. 07 Відділ охорони здоров’я 1 800,0
3.1. КНП "Центральна міська лікарня" (2010) 1 800,0

- Придбання предметів довгострокового користування:
 наркозо-дихального апарату для забезпечення інгаляційної анастезії при 

проведенні хірургічних операцій
1 500,0

безтіньової операційної лампи 300,0

4. 12 Управління житлово-комунального господарства 6 575
4.1. Надання дошкільної освіти (1010), в т.ч. 49,9

-
капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу №8 по вул. 

Кооперативна 4 м. Коростень Житомирської області ( в т.ч. 
виготовлення ПКД)

49,9

4.2. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти (1021), в т.ч.

1 700,0

-
капітальний ремонт покрівлі Коростенського міського колегіуму 

Житомирської області по вул. Мельника 9 м. Коростень Житомирської 
області (в т.ч. виготовлення ПКД)

1 700,0

4.3. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (1080), в
т.ч.

49,9

-
капітальний ремонт даху та системи опалення, електропроводки 

нежитлової будівлі, районного будинку культури по вул. І.Франка 4 м. 
Коростень Житомирської області  (в т.ч. виготовлення ПКД)

49,9

4.4. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я
населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових
заходів серед населення регіону (5061),       в т.ч.

50,0

Проєкт бюджету по капітальних видатках на 2022 рік
(бюджет розвитку)

Головний розпорядник коштів/установи Проєкт
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Головний розпорядник коштів/установи Проєкт

-
капітальний ремонт частини приміщення спортивного клубу "Вітязь" по 

вул. Маяковського, 105-а м. Коростень Житомирської області (в т.ч. 
виготовлення ПКД)

25,0
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Головний розпорядник коштів/установи Проєкт

-
капітальний ремонт даху спортивного клубу "Ровесник" по вул. 

Сосновського, 21 м. Коростень Житомирської області (в т.ч. 
виготовлення ПКД)

25,0

4.5. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства (6013), в т.ч.

225,0

-
виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства (одержувач 
КП "Водоканал")

225,0

4.6. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (7310) 1 800,2

- реконструкція каналізаційної мережі с. Грозине Коростенського району 
Житомирської області 1 725,2

-
реконструкція мереж вуличного освітлення с. Грозине Коростенського 

району Житомирської області (в т.ч. виготовлення ПКД) (одержувач 
КВГП)

25,0

-
реконструкція мереж вуличного освітлення с. Холосне Коростенського 

району Житомирської області (в т.ч. виготовлення ПКД) (одержувач 
КВГП)

25,0

-
реконструкція мереж вуличного освітлення с. Дідковичі Коростенського 

району Житомирської області (в т.ч. виготовлення ПКД) (одержувач 
КВГП)

25,0

4.7. Будівництво медичних установ та закладів (7322) 100,0

-
будівництво палатного корпусу, що є складовою майнового комплексу 
КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» по вул. М. Амосова 8 в м. Коростень 

Житомирської області " (в т.ч. виготовлення ПКД)
100,0

4.8.
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (7461) 200,0

- виготовлення ПКД на капітальний ремонт об’єктів ЖКГ та проведення 
їх експертизи 200,0

4.9. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (7670) 2 400,0

- Поповнення статуного капіталу КП "Водоканал" в т.ч.: 2 400,0

придбання спеціалізованого автомобіля з каналопромивним 
устаткуванням 2 400,0

5. 36 Управління земельних відносин та комунальної власності 300,0
5.1. Проведення грошової експертної оцінки землі (7650) 30,0

5.2. Підготовка земельних торгів (аукціони) (7660) 270,0

3 775,0

432,825
передані видатки  із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) за 

рахунок субвенції  з державного бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

передані видатки із загального до спеціального фонду (бюджету 
розвитку)

ВСЬОГО по бюджету розвитку, в т.ч. 11 207,825
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