
                         Додаток  6
     до рішення  міської ради 
              від 04.07.19  № 1512

                                                                        Розподіл коштів бюджету розвитку за  об'єктами у 2019 році 

0200000 02 Виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 2698700

0210000 02 Виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 2698700

0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та 
закладів

Центральна міська лікарня  
(хірургічний корпус)в м. 

Коростень(реконструкція) 
(перерахунок в ціни 2018 р. с поділом 

об'єкта на пускові комплекси)

2018-2021 71769128 125000 71,0

0217325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та 
закладів фізичної культури і спорту 

Реконструкція відкритих спортивних 
споруд на території стадіону 

«Спартак» по вул. Шолом Алейхема, 
38

2017-2019 8914750 1413700 100,0

0217330 7330 0443

Будівництво інших  об'єктів 
соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної 
власності

Реконструкція нежилого приміщення, 
кафе "Дієтичне" під адміністративне 

приміщення по вул.Шевченка, 5
2017-2019 3025560 1160000 100,0

0600000 06
Відділ освіти виконавчого 

комітету Коростенської  міської 
ради

248000

0610000 06
Відділ освіти виконавчого 

комітету Коростенської  міської 
ради

248000

0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та 
закладів фізичної культури і спорту 

Будівництво спортивного майданчика 
зі штучним покриттям на території 
Коростенської ЗОШ I-III ступенів № 

11, за адресою: вул.Грушевського, 66 
в м.Коростень, Житомирської обл.

2019 248000 248000 100,0

1200000 12

Управління житлово-
комунального господарства 

виконавчого комітету 
Коростенської міської ради

3029900

1210000 12

Управління житлово-
комунального господарства 

виконавчого комітету 
Коростенської міської ради

3029900

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства 

Реконструкція зони відпочинку по 
вул.Грушевського, 22 (центральна 
площа біля міськвиконкому, в т.ч. 

проектно-кошторисна документація)

2019 1100000 1100000

Рівень будівельної 
готовності  об'єкта 

на кінець 
бюджетного періоду, 

%

Найменування об'єкта відповідно до проектно-
кошторисної документації

Строк реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення) 

Загальна 
вартість 
об'єкта, 
гривень

Обсяг видатків 
бюджету 
розвитку, 
гривень

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я  бюджету

1



Рівень будівельної 
готовності  об'єкта 

на кінець 
бюджетного періоду, 

%

Найменування об'єкта відповідно до проектно-
кошторисної документації

Строк реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення) 

Загальна 
вартість 
об'єкта, 
гривень

Обсяг видатків 
бюджету 
розвитку, 
гривень

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я  бюджету

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства 

Реконструкція мереж вуличного 
освітлення в м. Коростені 

(коригування проектно-кошторисної 
документації)

2019 30000

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства 

Реконструкція систем 
централізованого водопостачання та 

водовідведення. "Нова" 
фільтрувальна станція, м.Коростень. 

Хлораторна № 1 та № 2 (заміна 
технічно-зношеного та аварійного 

устаткування з переходом на 
гіпохлорит натрію) (коригування 

проектно-кошторисної документації)  

2019 30000

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства 

Реконструкція теплових пунктів з 
встановленням теплових лічильників 
в житлових будинках міста Коростень 
Житомирської області на дільницях № 

1 та № 2 КП "Теплозабезпечення"

2019 1175000

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства 

Реконструкція теплових пунктів з 
встановленням теплових лічильників 
в житлових будинках міста Коростень 
Житомирської області на дільницях № 

3 та № 5 КП "Теплозабезпечення"

2019 175000

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства 

Будівництво водопровідно-
каналізаційних мереж мікрорайону 

вул. Заводська-Південна м. Коростень
2016-2023 12641000 200000 10,1

7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства 

Будівництво мереж зливової 
каналізації (виготовлення проектно-

кошторисної документації)
2019 49900

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства 

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію 
об'єктів житлово-комунального 

господарства

2019 270000

Х Х Х Усього Х Х Х 5976600 Х

                                                         Секретар міської ради В.Вигівський

2


