
Додаток  1.1
           до рішення міської ради

на придбання дитячого ігрового 

комплексу за адресою вулиця 

Маяковського, 107

33112 33112

29700

49112

49000

43500

91300

на придбання дитячого ігрового 

комплексу за адресою вулиця 

Маяковського, 10, м. Коростень

91300

29700

49112

49000

43500

на придбання матеріалів та на 

проведення робіт по ремонту підлоги у 

двох групах для ДНЗ №5 м. Коростень

на придбання інтерактивної дошки для 1-

Б класу Коростенської ЗОШ №1 

придбання дитячого ігрового комплексу 

за адресою вулиця Шолом Алейхема,43

на придбання дитячого ігрового 

комплексу по вулиці Мельника,18, м. 

Коростень 

49200

49500

49500

на придбання матеріалів та виконання 

робіт по облаштуванню туалетних кімнат 

для ДНЗ №10

на придбання дитячого ігрового 

комплексу за адресою м. Коростень, вул. 

Героїв небесної сотні 3-А

на придбання дитячого ігрового 

комплексу по вул. Шевченка 91

49200

49500

49500

15000

26100

520800

169665

49500

проведення заходів з оздоровлення та 

відпочинку

на ремонт підлоги (придбання та 

укладання ламінату в класній кімнаті 3-Б 

класу для Коростенського НВК "Школа-

гімназія №2 імені Володимира 

Сингаївського"

на придбання та встановлення 

спортивно-ігрового майданчика по вул В. 

Сосновського, 50, 50-А у м. Коростені

на придбання, установку та 

облаштування вікон для ДНЗ №12

520800

15000

169665

26100

  від 20.12.19 № 1704

Інші субвенції до міського бюджету м.Коростеня на 2019 рік

Спеціальний фондЗагальний фондВсьогоПризначення субвенції

(грн)

I. З обласного бюджету

на виконання Регіональної (комплексної) 

цільової соціальної Програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування та 

осіб з їх числа на 2018-2022 роки

300000 300000

на пільгове медичне обслуговування 

осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

3848000 3848000

 на придбання дитячого ігрового 

комплексу за адресою вул. Пушкінська 8, 

м. Коростень 

49500
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Спеціальний фондЗагальний фондВсьогоПризначення субвенції

I. З обласного бюджету

12500

32000

придбання 

мікрофонів(3800),відеокамери(12500), 

сканера(2900), килимів(20000), 

тюлів(21000) для Центру розвитку 

дитини № 18 м.Коростеня

придбання килимового покриття для 

музичної зали ДНЗ № 6 м.Коростеня

60200

9800

47700

9800

49000

21000

49000

100000

49000

49000

придбання інформаційних стендів для 

Коростенської міської ради

придбання дитячого ігрового комплексу 

за адресою вулиця Білокоровицьке 

шосе, 6

21000

100000

49000

32000

49000

придбання дитячого ігрового комплексу 

по вулиці Шевченка, 8

поточний ремонт мережі вуличного 

освітлення вулиці Грушевського між 

будинками 165-199

капітальний ремонт  дитячого 

спортивного  майданчика в районі 

житлового будинку по вул.Сосновського, 

52 Б, в м.Коростень

придбання дитячого ігрового комплексу 

за адресою вулиця Шолом Алейхема, 17

                         Секретар міської ради                                                       В.Вигівський

487868

оплата за пролікованих хворих жителів 

Ушомирської ОТГ в відділеннях 

Коростенської центральної міської 

лікарні

487868

Всього 5742989 4660900 1082089

Разом іншої субвенції 6230857 5148768 1082089

II. З бюджету Ушомирської сільської ради

Всього 487868 487868
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