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 16.02.22 р.   № 39/21-21 

                                                                                      В Коростенську міську раду 

 
         У відповідності до статей 14, 72, 78  Бюджетного кодексу України подаємо 

розподіл видатків по установах, які передбачається спрямувати за рахунок вільного 

залишку бюджетних коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади 

станом на 01.01.22р.: 

 

I. Загальний фонд – 13 216 963 грн. 

 

1. Збільшення видаткової частини за рахунок вільного залишку бюджетних 

коштів – 13 077 962 грн. 

 

1. 02 Виконавчий комітет – 1 908 134 грн. 

 
1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад  (КПКВ 0150) – 961000 грн. (заробітна плата з 

нарахуваннями провідного спеціаліста до відділу цифрових технологій виконкому – 

169324 грн.; оплата послуг теплопостачання офісів старост Бехів та Холосне, в зв'язку 

з підняттям тарифу ТОВ "ПММ-ТЕПЛО" – 128760 грн.; придбання дров для опалення 

приміщень офісів старост з пічним опаленням – 50000 грн.; придбання канцтоварів і 

канцприладдя у зв'язку із збільшенням потреб старостинських округів, відділів 

виконкому, придбання меблів для офісів старост, відділу інформаційно-

консультаційного забезпечення, архівного відділу, залу засідань міської ради, 

службових кабінетів №№ 10, 21, 22, придбання господарських товарів та 

будматеріалів у зв'язку із збільшенням потреб старостинських округів, придбання 

частин та приладдя фотокопіювальних апаратів, картриджів з тонером, тонеру у 

зв'язку із зростанням цін та збільшенням потреб старостинських округів, придбання 

картриджів для БФП  формату А3 XEROX VersaLink C7025, послуги з встановлення 

програмного забезпечення Антивірус для служби у справах дітей, придбання 

рятувальних, протипожежних та запобіжних засобів для офісів старост, оплата послуг 

із заправки картриджів, інші супутні послуги у зв'язку із зростанням цін та 

збільшенням потреб старостинських округів, поточний ремонт меблів, ролет 

захисних, поточний ремонт офісів старост, службових приміщень кабінетів 4 А, 21, 

22, 44, запасних виходів, технічне обслуговування і ремонт ксероксів з метою 

забезпечення роботи великогабаритної копіювальної техніки, оплата послуг з 

підшивки документів від приєднаних сільських рад, які в подальшому будуть 
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передані до архіву (залишились неупорядкованими документи 12 сільських рад) – 

612916 грн.); 

2. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах (КПКВ 0160) – 184734 грн. (придбання комп'ютерної 

техніки для реалізації пілотного проєкту із створення першої черги Єдиної 

інформаційної системи соціальної сфери відповідно до ПКМУ від 11.11.2020 р. № 

1278 для управління праці та соцзахисту населення – 150000 грн.; оплата судового 

збору при подачі позовних заяв та апеляційних скарг для управління праці та 

соцзахисту населення – 34734 грн.); 

3. Інша діяльність у сфері державного управління (КПКВ 0180) –  86400 грн. 

(оплата послуг з онлайн-трансляції ефірного мовлення радіостанції Хіт-ФМ 

(висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Коростенської 

міської ради, виконавчого комітету міської ради у засобах масової інформації, 

засновником яких не є Коростенська міська рада); послуги щодо обслуговування та 

консультаційної підтримки Системи електронного голосування ,,ГОЛОС” для 

забезпечення технічної підтримки системи поіменного голосування; послуги з 

модернізації Системи електронного голосування ,,ГОЛОС” для встановлення 

додаткових модулів і систем); 

4. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту (КПКВ 5011) – 75000 грн. (оплата послуг з перевезення команд  громади до 

місць змагань з олімпійських видів спорту та у зворотному напрямку);  

5. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів 

спорту (КПКВ 5012) – 25000 грн. (оплата послуг з перевезення команд  громади до 

місць змагань з неолімпійських видів спорту та у зворотному напрямку);  

6. Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (КПКВ 5041) –  400000 

грн. (поточний ремонт бігової доріжки з поліуретановим покриттям на стадіоні 

"Спартак" (фарбування покриття та розділяючих ліній бігових доріжок));  

7. Реалізація інших заходів щодо соціально- економічного розвитку територій 

(КПКВ 7370) – 176000 грн. (придбання 4-х керованих комутаторів 2 рівня Mikrotik 

Cloud Smart Switch (CSS326-24G-2S+RM) для підвищення продуктивності 

використання комп’ютерної локальної мережі, конфігурування обсягів трафіку від 

перевантаження мережі; придбання 3-х комплектів комп’ютерної техніки для 

забезпечення роботи структурних підрозділів виконавчого комітету; придбання 

комп'ютерної техніки для старост; оплата послуг з резервного копіювання баз даних 

програмного забезпечення обліку мешканців Коростенської міської територіальної 

громади для забезпечення роботи бази даних програмного забезпечення КомКор). 

 

2. 06 Відділ освіти – 879 928 грн. 

 
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  (КПКВ 

1021) – 879928 грн. (заробітна плата з нарахуваннями на посаду бухгалтера (1 ставка) 

в Коростенській міський ліцей № 2 (самостійний заклад) – 189964 грн.; заробітна 

плата з нарахуваннями на посаду бухгалтера (1 ставка) в Коростенській міський ліцей 

№ 9 (самостійний заклад) – 189964 грн.; поточний ремонт системи пожежної 

сигналізації, системи оповіщення про пожежу та системи централізованого 

пожежного спостереження ЗОШ № 8 (учбовий корпус, їдальня, майстерня та сарай) – 

500000 грн. 
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3. 07 Відділ охорони здоров’я  – 4 230 000 грн. 

 
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КПКВ 2010) – 

4230000 грн. (поточний ремонт четвертого поверху консультативно-діагностичного 

центру – 2965000 грн.; оплата послуг теплопостачання – 1265000 грн.) 

 

4. 10 Відділ культури і туризму – 760 000 грн. 

 
1. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами  (КПКВ 1080) – 30000 

грн. (виготовлення ПКД та встановлення сертифікованої в Україні пожежної 

сигналізації в приміщеннях Коростенської міської школи мистецтв (вул. І. Франка,4, 

6)); 

2. Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВ 4030) – 5100 грн. (виготовлення 

проєкту вузла обліку (без технічних умов) на зменшення потужності, придбання, 

повірка та встановлення вхідного автомату в приміщенні бібліотеки-філії № 3,5 по 

вул.Ш.Алейхема, 102/14); 

3. Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля 

та iншiх клубних закладів (КПКВ 4060) – 724900 грн. (поточний ремонт вхідних 

сходів міського Палацу культури ім. Т. Шевченка; поточний ремонт санвузлів 

Будинку культури с. Грозино; виготовлення технічних паспортів закладів культури, 

які закриті з 01.09.2021 р. (с.Ходаки, с.Берестовець, с.Обиходи, с.Діброва, с.Сингаї, 

с.Субине); оформлення земельних ділянок біля закладів культури на території 

громади, на які вже зроблені технічні паспорти в 2021 р. (с.Дідковичі, с.Злобичі, 

с.Нивки, с.Холосне, с.Мала Зубівщина, с.Немирівка, с.Шатрище, с.Сарновичі, 

с.Стремигород, с.Майданівка, с.Мединівка); придбання та заміна лічильника 

електропостачання в Будинку культури с.Стемигород; придбання та встановлення 

вузла комерційного обліку теплової енергії в Будинках культури с.Грозино, 

с.Васьковичі, котельні яких передані в оренду ТОВ "ПММ-ТЕПЛО"; поточний 

ремонт шиферного покриття даху Будинків культури с.Михайлівка, с.Новаки). 

 
5. 12 Управління житлово-комунального  

господарства  – 4 549 900 грн. 

 
1. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВ 

6013) – 49900 грн. (фінансова підтримка КП «Грозинське»  (поточний ремонт 

аварійних ділянок мереж централізованого водопостачання с. Грозине )); 

2. Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні 

послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу 

виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) (КПКВ 6071) – 4000000 грн. 

(погашення різниці між фактичною вартістю послуг на постачання теплової енергії 

для населення та тарифами встановленими органом місцевого самоврядування для 

КП «Теплозабезпечення»);    

3. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (КПКВ 6090) – 

500000 грн. (фінансування Револьверного фонду на базі громадської організації 

«Спілка голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків «Солідарність» з 

метою надання фінансової підтримки ОСББ та ЖОК – 200000 грн.; фінансова 

підтримка притулків, громадських організацій у сфері захисту та утримання 

(харчування, медикаменти) безпритульних тварин – 200000 грн.; відшкодування 

прийнятних витрат ОСББ на реалізацію проєктів, схвалених державною установою 
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«Фонд енергоефективності» за Програмою підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «Енергодім» - 100000 грн.).  

 

6. 37 Фінансове управління  – 750 000 грн. 

 
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного  розвитку регіонів (КПКВ 9800) – 650 000 грн., в т.ч.  

1. Коростенському районному управлінню поліції  в Житомирській області – 

450000 грн. (на придбання матеріалів для ремонту покрівлі адміністративної будівлі – 

300000 грн.; на придбання паливно-мастильних матеріалів для службового 

автотранспорту – 150000 грн., передбачених Комплексною Програмою профілактики 

злочинності в Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки); 

2. Коростенському відділу Управління державної міграційної служби у 

Житомирській області – 100000 грн. (для покращення матеріально-технічної бази, 

передбачених Програмою підтримки Коростенського відділу Управління Державної 

міграційної служби України в Житомирській області на 2022-2023 роки); 

3. Військовій частині А7309 – 200000 грн. (на придбання матеріалів для ремонту 

та відновлення системи опалення та водопостачання, передбачених Програмою 

матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, 

Коростенського об'єднаного міського територіального центру підтримки 

комплектування та соціальної підтримки на 2019-2023 роки). 

 
2. Збільшення видаткової частини за рахунок вільного залишку субвенції з 

державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 

доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості –      

139 001 грн. 

 

1. 02 Виконавчий комітет  – 139 001 грн. 

 
Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового 

доступу до Інтернету в сільській місцевості (КПКВ 7540) – 139001 грн. 

(розпорядження КМУ від 09.06.2021 р. № 622-р). 

 

 
II. Спеціальний фонд – 46 099 844 грн. 

 

1. Збільшення видаткової частини за рахунок вільного залишку бюджету 

розвитку – 2 470 546 грн. 

 

1. 07 Відділ охорони здоров’я  – 2 470 546 грн. 

 
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  (КПКВ 2010) – 

2470546 грн. (придбання стійки для проведення операцій (травматологічних, 

урологічних, нейрохірургічних)). 

 
2. Збільшення видаткової частини за рахунок вільного залишку  загального 

фонду бюджету (передача коштів до бюджету розвитку) –  

29 787 207 грн. 
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1. 02 Виконавчий комітет  – 1 816 206 грн. 

 
1. Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 

їх числа (КПКВ 6083) – 300000 грн. (придбання житла особам з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування); 

2. Будівництво
1
 інших об'єктів комунальної власності (КПКВ 7330) – 10000 грн. 

(модернізація  комплекту системи відеоспостереження виконавчого комітету); 

3. Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації) (КПКВ 7350) – 1403206 грн. (послуги зі створення топографічного 

плану у масштабі 1:2000 населених пунктів: Васьковичі, Бехи, Хотинівка, Сингаї, 

Грозине, Стремигород, Новаки, Михайлівка Коростенської МТГ та коригування 

існуючого топографічного плану М 1:2000 міста Коростень; розроблення концепції 

інтегрованого розвитку Коростенської МТГ Житомирської області з внесенням даних 

до геопорталу громади; розробка детальних планів перспективних територій за 

межами населених пунктів; сканування, масштабування та калібрування 

містобудівної документації: планшетів 486 шт., лавсанів 440 шт. з їх просторовою 

прив'язкою; створення Модуля "Топографо-геодезична основа міста Коростеня" М 

1:500 (створення сервісів, веб-застосувань, аналітичних віджетів, тощо) та 

завантаження містобудівної документації у формат бази геоданих згідно спеціфікацій:                                                

топографо-геодезична основа м. Коростеня" М 1:500; растрова містобудівна 

документація); 

4. Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій 

(КПКВ 7370) –  103000 грн. (придбання струменевого БФП Epson L8180 

(C11CJ21403) для забезпечення роботи структурних підрозділів виконавчого 

комітету; придбання БФП формату А3, XEROX VersaLink C7025 для кольорового 

друку картографічних матеріалів). 

 
2. 06 Відділ освіти – 459 000 грн. 

 
1. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  

(КПКВ 1021) – 250000 грн. (придбання обладнання, модернізація (проведення 

реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної 

середньої освіти (ЗОШ № 5) (співфінансування до субвенції з державного бюджету 

10-15 %)); 

2. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій  (КПКВ 7363) – 209000 грн. 

(придбання мікроавтобуса для відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 

міської ради (тендерна документація 1259,0 тис.грн., субвенція на соц.- екон.розвиток 

- 1050,0 тис.грн.). 

 

3. 07 Відділ охорони здоров’я  – 5 402 954 грн. 

 
1. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  (КПКВ 2010) – 

5133454 грн. (придбання стійки для проведення операцій (травматологічних, 

урологічних, нейрохірургічних) – 2029454 грн.; придбання відеодіагностичної 

системи Olimpus4S Optera серії 170 в комплектації з колоноскопом, гістероскопом – 

3104000 грн.); 



 6 

2. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги  (КПКВ 2111) – 269500 грн. (придбання 

одинадцять ноутбуків – 181500 грн.; придбання одинадцять багатофункціональних 

пристроїв – 88000 грн.). 

 
4. 10 Відділ культури і туризму – 20 000 грн. 

 
Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВ 4030) – 20000 грн. (поповнення 

бібліотечного фонду (придбання книжок). 

 
5. 12 Управління житлово-комунального  

господарства  – 21 889 047 грн. 

 
1. Надання дошкільної освiти (КПКВ 1010) – 200000 грн. (капітальний ремонт 

конструктивних елементів дошкільного навчального закладу № 8 по вул. 

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

2. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  

(КПКВ 1021) – 1050000 грн. (капітальний ремонт їдальні Коростенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 по вул. Пашинська 2 м. Коростень 

Житомирської області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 100000 грн.; капітальний ремонт 

нежитлової будівлі їдальні літ. «В», Коростенського міського ліцею № 11 по вул. 

Грушевського 66 м. Коростень Житомирської області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 

950000 грн.);    

3. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами  (КПКВ 1080) – 50100 

грн. (капітальний ремонт нежитлової будівлі районного будинку культури по вул. 

І.Франка 4 м. Коростень Житомирської області (в т.ч. виготовлення ПКД));    

4. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги  (КПКВ 2111) – 938248 грн. (капітальний 

ремонт приміщень другого поверху (ліве крило) поліклінічного корпусу дитячої 

поліклініки за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Коростень, Житомирської області (в 

т.ч. виготовлення ПКД));    

5. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВ 6011) – 

450000 грн. (співфінансування на проведення капітального ремонту багатоквартирних 

житлових будинків (покрівлі));    

6. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової 

енергії  (КПКВ 6012) – 1600000 грн. (капітальний ремонт теплових мереж дільниць 

№1,2 КП «Теплозабезпечення» м. Коростень);    

7. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  (КПКВ 

6013) – 2304637 грн. (капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Шевченка, 

26-30 м. Коростень Житомирської області – 222522 грн.; капітальний ремонт 

водопровідної мережі ПВС по вул. Сосновського, 64-А до вул. Сосновського, 48 м. 

Коростень Житомирської області – 299999 грн.; капітальний ремонт каналізаційної  

мережі по вул. Шевченка, 10-26  м. Коростень Житомирської області – 1071281 грн.; 

капітальний ремонт трубопроводу по перекачці мулу ОСК с. Воронево Житомирської 

області – 261554 грн.; капітальний ремонт водопровідних вводів з облаштуванням 

вузлів обліку води в житлових будинках м. Коростень Житомирської області – 150000 

грн.;  капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних колодязів м. Коростень – 

299281 грн.);    
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8. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  (КПКВ 6015) – 

100000 грн. (співфінансування на проведення капітального ремонту багатоквартирних 

житлових будинків (ліфти));    

9. Будівництво
1
 об'єктів житлово-комунального господарства  (КПКВ 7310) – 

4593928 грн. (реконструкція каналізаційної мережі с. Грозине Коростенського району 

Житомирської області – 793928 грн.; реконструкція кладовища по вул. І. 

Котляревського в м. Коростені. Коригування – 2000000 грн.; реконструкція мереж 

вуличного освітлення с. Грозине Коростенського району Житомирської області (в т.ч. 

виготовлення ПКД) – 275000 грн.; реконструкція мереж вуличного освітлення с. 

Холосне Коростенського району Житомирської області (в т.ч. виготовлення ПКД)  – 

275000 грн.; реконструкція мереж вуличного освітлення с. Дідковичі Коростенського 

району Житомирської області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 275000 грн.; реконструкція 

мереж вуличного освітлення с. Хотинівка Коростенського району Житомирської 

області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 275000 грн.; реконструкція котельні за адресою 

вул. Горького, 80-А, м. Коростень Житомирської області в частині автоматизації та 

диспетчеризації – 700000 грн.);    

10. Будівництво
1
 медичних установ та закладів   (КПКВ 7322) – 1200000 грн. 

(будівництво палатного корпусу, що є складовою майнового комплексу КНП 

«Коростенська ЦМЛ КМР» по вул. М. Амосова, 8 в місті Коростень Житомирської 

області  (з виготовленням проєктно-кошторисної документації));    

11. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВ 7363) – 2030041 грн. 

(капітальний ремонт покритття спортивних майданчиків на території стадіону 

"Спартак" за адресою: вул. Шолом-Алейхема, 38, м. Коростень, Житомирської 

області – 828676 грн.; капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі очного 

відділення, інвентарний № 10310006 Коростенської центральної міської лікарні по 

вул. М.Амосова 8 в м. Коростень Житомирської області - 1201365 грн.); 

12. Будівництво
1
 інших об'єктів комунальної власності  (КПКВ 7330) – 670000 

грн. (будівництво системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто» в 

м. Коростені Житомирської області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 500000 грн.; 

будівництво притулку для безпритульних тварин в м. Коростені Житомирської 

області (в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза) – 70000 грн.; будівництво полігону 

твердих побутових відходів для м. Коростеня. Коригування робочого проекту (1 

черга). - 100000 грн.); 

13. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВ 7461) – 5677093 грн. (капітальний ремонт 

тротуарів по вул. Сосновського в м. Коростені Житомирської області  – 1000000 грн.; 

капітальний ремонт тротуарів по вул. Залізнична в м. Коростені Житомирської 

області  – 1000000 грн.; облаштування засобу заспокоєння руху типу підвищеного 

пішохідного переходу (капітальний ремонт)  по вул. С.Кемського в районі автобусної 

зупинки (Центральна міська лікарня) в м. Коростені Житомирської області – 300000 

грн.; капітальний ремонт доріг в м. Коростень Житомирської області – 2487832 грн.; 

капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лещенки с. Васьковичі, 

Коростенського району, Житомирської області. Коригування. – 700000 грн.; 

капітальний ремонт дороги по вул. Ковельська в м. Коростені  - 189261 грн.);  

14. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  (КПКВ 7670) – 

1025000 грн. (поповнення статутного капіталу КП"Водоканал» – 1000000 грн. на 

придбання спеціалізованого автомобіля з каналопромивним устаткуванням; 

поповнення статутного капіталу  КП "Грозинське" - 25000 грн. на придбання 

глибинного насоса).  
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6. 37 Фінансове управління  – 200 000 грн. 

 
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів (КПКВ 9800) – 200000 грн., 

Коростенському РВ УСБУ в Житомирській області на закупівлю автомобіля для 

потреб районного відділу, передбаченого Комплексною Програмою профілактики 

злочинності в Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки. 

 
3. Збільшення видаткової частини за рахунок вільного залишку субвенції з 

державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій (передача коштів до бюджету розвитку) –              

4 350 000 грн. 

 

1. 06 Відділ освіти  – 1 350 000 грн. 

 
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій (КПКВ 7363) – 1350000 грн. (придбання 

мікроавтобуса для відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради – 

1050000 грн.; придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика по вул. 

Залізнична в м. Коростень Житомирської області – 300000 грн.) (розпорядження КМУ 

від 28.10.2021 р. № 1337 - р). 

 
2. 12 Управління житлово-комунального 

господарства  – 3 000 000 грн. 

 
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій (КПКВ 7363) – 3000000 грн. (капітальний 

ремонт приміщень другого поверху будівлі очного відділення, інвентарний № 

10310006 Коростенської центральної міської лікарні по вул. М. Амосова 8 в м. 

Коростень Житомирської області – 2000000 грн.; капітальний ремонт покриття 

спортивних майданчиків на території стадіону "Спартак" за адресою: вул. Шолом-

Алейхема 38, м. Коростень, Житомирської області – 1000000 грн.) (розпорядження 

КМУ від 28.10.2021 р. № 1337 – р, розпорядження КМУ від 09.12.2021 р. № 1637 - р). 

 
4. Збільшення видаткової частини за рахунок вільного залишку субвенції з 

державного бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток 

об'єктів соціально-культурної сфери (передача коштів до бюджету розвитку) –     

8 000 000 грн. 

 

1. 12 Управління житлово-комунального 

господарства  – 8 000 000 грн. 

 
Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного 

бюджету (КПКВ 7380) – 8000000 грн. (капітальний ремонт дороги по вул. Ковельська 

в м. Коростені) (розпорядження КМУ від 28.10.2021 р. № 1311 - р). 

 
5. Збільшення видаткової частини за рахунок вільного залишку субвенції з 

місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг 

щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної 
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субвенції з державного бюджету (передача коштів до бюджету розвитку) –         

765 310 грн. 

 

1. 07 Відділ охорони здоров’я  – 765 310 грн. 

 
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  (КПКВ 2010) – 

765310 грн. (оплата послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій). 

 
6. Фонд охорони навколишнього природного середовища – 96 360 грн. 

 

1. Управління житлово-комунального 

господарства  – 96 360 грн. 

 
Утилізація відходів (КПКВ 8312) – 96360 грн. (виготовлення схеми санітарного 

очищення міської територіальної громади). 

 
7. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва – 591 320 грн. 

 

1. 36 Управління земельних відносин та комунальної  

власності  – 591 320 грн. 

 
Здійснення заходів із землеустрою  (КПКВ 7130) – 591320 грн. (проведення 

інвентаризації земельних ділянок – 491320 грн.; розробка технічної документації із 

нормативної грошової оцінки земель приєднаних населених пунктів – 100000 грн.). 

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

громадянам  на будівництво/реконструкцію/придбання житла – 39 101 грн. 

 

1. 02 Виконавчий комітет – 39 101 грн. 

 
             1.     Надання кредиту (КПКВ 8821) – 36888 грн.; 

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

довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/  

придбання житла (КПКВ 6084) – 2213 грн.   

 

 

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

фінансовому управлінні де всі бажаючі мають можливість з ними ознайомитись. 

 

 

 

   Начальник  

   фінансового управління                                    Людмила БАРДОВСЬКА 

 


