
Додаток № 1.1
           до рішення міської ради

I. З обласного бюджету

  від  29.11.18  № 1257

Інші субвенції до міського бюджету м.Коростеня на 2018 рік

Спеціальний фондЗагальний фондВсьогоПризначення субвенції

грн.

40000,0

35000,0

на виконання Регіональної 

(комплексної) цільової соціальної 

Програми забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа на 2018-

2022 роки

100000,0 100000,0

3625300,0

на придбання спортивного- ігрового 

комплексу  по вул.Шевченка в районі 

стадіону
на придбання квадрокоптера для ГО 

"Учасники АТО Коростенщини"

на пільгове медичне обслуговування 

осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

3625300,0

на придбання телевізора для 3-А 

класу НВК № 12 м.Коростеня

на придбання дитячого ігрового 

комплексу по вул.Зв"язківців

на придбання спортивного 

обладнання, одягу та взуття для 

Коростенської ДЮСШ

49000,0

49000,0

49000,0

на ремонт ліфта для будинку за 

адресою: м. Коростень, вул. 

Грушевського, буд. 66 А

на придбання спортивного- ігрового 

комплексу  по вул.Шевченка

на придбання дитячого ігрового 

комплексу по вул.Мельника, 14

на придбання мультимедійного 

проектора та палатки для ГО 

"Учасники АТО Коростенщини"

на придбання та встановлення 

сучасного освітлення в 4-б класі НВК 

№ 12 м.Коростеня

на придбання дитячого ігрового 

комплексу для встановлення по 

вул.Б.Хмельницького, 7

30000,0

33960,0

8000,0

40000,0

30000,0

33960,0

7000,0

40000,0

5900,0

7000,0

49000,0

40000,0

29100,0

40000,0

49000,0

49000,0

8000,0

40000,0

на придбання та монтаж комплексу 

обладнання для освітлення будинку 

та прилеглої території по 

вул.Коротуна,3А

на придбання дитячого ігрового 

комплексу  по вул.С.Кемського, 46В

на придбання енергозберігаючих ламп 

в під"їзди ОСББ "Ковельський"

на придбання ліхтаря та комплекту 

обладнання для вуличного освітлення 

по вул. Героїв Чорнобиля,3 ОСББ 

"Дружній дім"

на придбання ліхтаря та комплекту 

обладнання для вуличного освітлення 

по вул. Грушевського,25 ОСББ 

"Коростень-Центральне"

49000,0

2000,0

10000,0

10000,0

8000,0 8000,0

2000,0

10000,0

10000,0

49000,0
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Спеціальний фондЗагальний фондВсьогоПризначення субвенції

15000,0

28278,0

30000,0

21278,0

30000,0

28278,0

21278,0

15000,0

на придбання матеріалів для 

поточного ремонту покрівлі житлових 

будинків за адресами: м. Коростень, 

вул.В.Сосновського, 52, 52-Б, які 

входять до складу ОСББ "Золоте 

коло" (код 41695220)"

на придбання альтанки для 

встановлення по вулиці Горького 96 м. 

Коростень

на придбання ліхтарів вуличного 

освітлення для встановлення в м. 

Коростень

на придбання кухонного обладнання 

для Коростенської центральної міської 

лікарні

на придбання шкільних меблів (45 

парт) для Коростенської ЗОШ  І-ІІІ ст. 

№ 1  з поглибленим вивченням 

іноземних мов

28260,0 28260,0

9000,0

на фінансову підтримку (придбання 

медикаментів) ПОГ Коростенське УВП 

УТОС

на придбання та встановлення 

світлодіодних світильників для Центру 

розвитку дитини №17 м.Коростеня

на придбання та встановлення 

світлодіодних світильників на під"їздах 

багатоквартирних житлових будинків  

м.Коростеня

20007,0

150000,0

5000,0

25000,0

23760,0

на придбання ігрових куточків для ДНЗ 

№ 9 м. Коростеня

на придбання резинового покриття 

для підлоги спортивної зали для учнів 

початкових класів Коростенської ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням 

іноземних мов

на придбання шкільних меблів (90 

стільців) для Коростенської ЗОШ І-ІІІ 

ст.  № 1  з поглибленим вивченням 

іноземних мов

20007,0

9000,0

150000,0

5000,0

25000,0

23760,0

на придбання вуличного ліхтаря та 

комплекту обладнання по вул. 

Шевченка, 14-А для ОСББ "Поліська 

злагода"

на придбання дитячого ігрового 

комплексу по вул. Ш.Алейхема, 71А 

для ОСББ "Ш.Алейхема, 71-А"

на придбання баскетбольної 

спортивної форми, ігрових костюмів, 

спортивного інвентаря та обладнання 

для спортсменів Коростенської ДЮСШ

34151,0 34151,0

Капітальний ремонт електромережі 

гуртожитку по вул. Ш. Алейхема, 70а 

ОСББ "Дружба-2016"

на придбання спортивно-ігрового 

комплексу по вул. Доватора, 43

на придбання дитячого ігрового 

комплексу по вул. Маяковського, 39

на придбання дитячого ігрового 

комплексу по вул. Музейна,5 для 

ОСББ "Дім моєї мрії"
на придбання дитячого ігрового 

комплексу по вул. Сосновського 48 

для ОСББ "Сосновського 48"

на придбання дитячого ігрового 

комплексу по вул. Шевченка, 14-А для 

ОСББ "Поліська злагода"

49000,0

249697,0

40000,0

25000,0

25000,0

25000,0

49000,0

8000,0 8000,0

49000,0

249697,0

40000,0

25000,0

25000,0

25000,0

49000,0
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Спеціальний фондЗагальний фондВсьогоПризначення субвенції

20000,020000,0
на придбання обладнання для ЗОШ 

№ 13 м. Коростень

49000,0

10500,0

50000,0

50000,0

на придбання дитячого ігрового 

комплексу по вул. Князя Ярослава 

Мудрого 56 для ОСББ "Мудре"

на фінансову підтримку (на придбання 

ноутбука) для Будинку культури ПОГ 

Коростенське УВП УТОС 

на придбання та встановлення 

світлодіодних світильників на під"їздах 

багатоквартирних житлових будинків у 

м. Коростені

на придбання матеріалів для 

поточного ремонту покрівлі житлового 

будинку по вул. Шевченка, 78 А м. 

Коростень Житомирської області" 

ОСББ "Ковельський"/код 41683959/

45000,0

49000,0

10500,0

50000,0

50000,0

на придбання спортивних костюмів, 

форми, баскетбольних м"ячів, 

спортивого інвентаря та обладнання 

для Коростенської дитячо-юнацької 

спортивної школи

на придбання спортивно-ігрового 

комплексу по вул Сосновського 48 для 

ОСББ "Сосновського 48"

на придбання дитячого ігрового 

комплексу по вул.Грушевського,25 для 

ОСББ "Коростень-Центральне", м. 

Коростень

на придбання єврорубероїду  для 

поточного ремонту покрівлі по вул. 

Героїв Небесної Сотні, 19 для ОСББ 

"Супутник-19"

на придбання та встановлення 

дитячого ігрового майданчика для 

ОСББ "Надія" за адресою м. 

Коростень, вул. Коцюбинського, 94.

45000,0

на придбання лед-лампи, світильників 

та інших матеріалів для 

Коростенського міського колегіуму

 на придбання меблів  в 

адміністративні приміщення 

спортивної зали для Коростенського 

міського колегіуму

на придбання спортивних костюмів, 

форми, баскетбольних м"ячів, 

спортивного інвентаря та обладнання 

для Коростенської ДЮСШ

45000,0

17605,0

37605,0

20000,0

10000,0

20000,0

15605,0

17605,0

37605,0

45000,0

20000,0

10000,0

20000,0

15605,0

31140,0

10000,0

10000,0

10000,0

на придбання шкільних меблів (стіл 

офісний двотумбовий,столи 

однотумбові,стільці,парти для класу 

змінної висоти) для Коростенської 

ЗОШ  І-ІІІ ст. № 1  з поглибленим 

вивченням іноземних мов

 на придбання товарів та матеріалів 

для проведення робіт по благоустрою 

прибудинкової території для ОСББ 

"Дружній дім"

31140,0

10000,0

10000,0

10000,0

 на придбання товарів та матеріалів 

для проведення робіт по благоустрою 

прибудинкової території для ОСББ 

"Шолом-Алейхема, 72-А"

 на придбання товарів та матеріалів 

для проведення робіт по благоустрою 

прибудинкової території для ОСББ 

"Коростень-Еліт"
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Спеціальний фондЗагальний фондВсьогоПризначення субвенції

16000,0

16000,0

16000,0

10000,0

10000,0

62000,0

15000,0

на придбання  телевізора та 

настінного кріплення з нахилом для 

НВК "Школа-гімназія №2 імені  

Володимира Сингаївського" м. 

Коростень

на придбання  телевізора та 

настінного кріплення з нахилом для 

Коростенської ЗОШ І-ІІІ ст. №9 м. 

Коростень

10000,0

10000,0

62000,0

15000,0

на  придбання та встановлення 

світлодіодних світильників на під"їздах 

багатоквартирних житлових будинків у 

м. Коростені

на  придбання та встановлення 

світлодіодних світильників на будівлі 

Центру розвитку дитини №17  м. 

Коростень

на придбання  телевізора та 

настінного кріплення з нахилом для 

НВК "школа-гімназія" №12 м. 

Коростень

 на придбання товарів та матеріалів 

для проведення робіт по благоустрою 

прибудинкової території для ОСББ 

"Поліська злагода"

16000,0

16000,0

16000,0

10000,0

 на придбання товарів та матеріалів 

для проведення робіт по благоустрою 

прибудинкової території для ОСББ 

"Шевченка, 5"

 на придбання товарів та матеріалів 

для проведення робіт по благоустрою 

прибудинкової території для ОСББ 

"Дім моєї мрії"

 на придбання товарів та матеріалів 

для проведення робіт по благоустрою 

прибудинкової території для ОСББ 

"Сьомий будинок"

 на придбання товарів та матеріалів 

для проведення робіт по благоустрою 

прибудинкової території для ОСББ 

"Мелодія-4"

 на придбання товарів та матеріалів 

для проведення робіт по благоустрою 

прибудинкової території для ОСББ 

"Сосновського-44"

10000,0 10000,0

10000,0

10000,0

 на придбання товарів та матеріалів 

для проведення робіт по благоустрою 

прибудинкової території для ОСББ 

"Київська-3"

 на придбання товарів та матеріалів 

для проведення робіт по благоустрою 

прибудинкової території для ОСББ 

"Мудре"

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

 на придбання товарів та матеріалів 

для проведення робіт по благоустрою 

прибудинкової території для ОСББ 

"Коростень Центральне"

10000,0

10000,0

10000,0

 на придбання товарів та матеріалів 

для проведення робіт по благоустрою 

прибудинкової території для ОСББ 

"Маяковського 39"

 на придбання товарів та матеріалів 

для проведення робіт по благоустрою 

прибудинкової території для ОСББ 

"Залізничник"

10000,0

10000,0

10000,0
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36000,0

35000,0

15000,0

5000,0

5000,0

6000,0

10000,0

4865,0

36000,0

5000,0

6000,0

10000,0

4865,0

35000,0

15000,0

5000,0

на придбання спортивно-ігрового 

комплексу для ОСББ "Дружний дім"

на придбання кухонних меблів для 

ДНЗ № 5 Коростенської міської ради

на придбання кольорового принтера 

для централізованої бібліотечної 

системи Коростенської міської ради

на придбання іграшок для ДНЗ №5 м. 

Коростень

на придбання плитки для підлоги для 

ремонту інфекційного відділення 

Коростенської ЦМЛ

на придбання ноутбука, БФП 

лазерного та кольорового 

струменевого принтеру для ГО 

"Учасники АТО Коростенщини"

на придбання ноутбука для ОСББ 

"Дружний дім"

на придбання товарів та матеріалів 

для проведення ремонтних робіт у 

приміщенні  ГО "Спілка голів ОСББ 

"Солідарність"

49000,0

7200,0

49000,0

7800,015000,0

на закупівлю холодильника та заміну 

вікон в урологічному та 

офтальмологічному відділеннях для 

Коростенської центральної міської 

лікарні

49000,0

49000,0

на капітальний ремонт гідротехнічних 

споруд в с. Поліське Коростенського 

району (співфінансування)

                       Секретар міської ради                                                       В.Вигівський

Разом іншої субвенції 6757913,0 5245928,0 1511985,0

596902,0 496902,0 100000,0Всього

Всього 6011011,0 4599026,0 1411985,0

496902,0

оплата за пролікованих хворих 

жителів Ушомирської ОТГ в 

відділеннях Коростенської 

центральної міської лікарні

496902,0

III. З бюджету Коростенського району

Всього

оплата за пролікованих хворих 

Коростенського району в відділеннях 

Коростенської центральної міської 

лікарні

150000,0

150000,0

150000,0

150000,0

II. З бюджету Ушомирської сільської ради

49000,0

100000,0

на придбання вікон та дверей для 

ОСББ "Супутник 19"
49000,0

на придбання дитячого майданчика  

та на облаштування ігрових 

майданчиків для ДНЗ №5 м. 

Коростеня

на придбання дитячого майданчика 

для ДНЗ №10 м. Коростеня
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