
                         Додаток  6

     до рішення  міської ради 

              від 27.08.20  № 1887

                             Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 02
Виконавчий комітет 

Коростенської міської ради
585000

0210000 02
Виконавчий комітет 

Коростенської міської ради
585000

0217325 7325 443
Будівництво споруд, установ та 

закладів фізичної культури і спорту 

Капітальний ремонт 

адміністративного приміщення і 

центральної трибуни, в т.ч. 

виготовлення ПКД

2020 285000 0,0 285000 100,0

0217325 7325 443
Будівництво споруд, установ та 

закладів фізичної культури і спорту 

Капітальний ремонт частини 

приміщення спортивного клубу 

"Вітязь" по вул. Маяковського, 105-а, 

м.Коростень 

2019-2021 1049297 28,2 300000 56,7

0600000 06

Відділ освіти виконавчого 

комітету Коростенської  міської 

ради
2907999

0610000 06

Відділ освіти виконавчого 

комітету Коростенської  міської 

ради
2907999

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 

закладів

Капітальний ремонт санвузлів 

навчально-виховного комплексу 

"Школа-гімназія" № 12 м.Коростеня 

Житомирської області 

(вул.Київська,4)

2020 520049 0,0 520049 100,0

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 

закладів

Капітальний ремонт санвузлів 

Коростенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 з 

поглибленим вивченням іноземних 

мов Житомирської області, за 

адресою: вул.Григорія Сковороди,24А 

м.Коростень Житомирської області

2020 753050 0,0 753050 100,0

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

                                                                        комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році

(код бюджету)

06203100000

Рівень 

готовності 

об'єкта  на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Найменування об'єкта будівництва/ вид 

булівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Рівень 

готовності 

об'єкта  на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Найменування об'єкта будівництва/ вид 

булівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 

закладів

Термосанація будівлі "Центру 

розвитку дитини № 18 м. Коростеня" 

(капітальний ремонт) за адресою: м. 

Коростень, вул. Мануїльського, 1 з 

виділенням черговості: 1 черга - 

утеплення огороджуючих конструкцій 

з заміною вікон і дверей, улаштування 

індивідуального теплового пункту

2017-2020 6135341 99,9 49900 100,0

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 

закладів

Капітальний ремонт даху дошкільного 

навчального закладу № 5 по вул. 

Зв'язківців, 13 м. Коростень 

Житомирської області

2020 385000 0,0 385000 100,0

0617330 7330 0443
Будівництво інших  об'єктів  

комунальної власності

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття території Коростенської 

міської гімназії Житомирської області 

(вул.Грушевського,21)

2020 1200000 0,0 1200000 100,0

0700000 07

Відділ охорони здоров'я 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради
4575906

0710000 07

Відділ охорони здоров'я 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради
4575906

0717322 7322 0443
Будівництво медичних установ та 

закладів

Капітальний ремонт приміщень 

поліклінічного корпусу дитячої 

поліклініки за адресою вул. 

Грушевського, 7, м.Коростень, 

Житомирської області (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

2020 262142 0,0 262142 100,0

0717322 7322 0443
Будівництво медичних установ та 

закладів

Капітальний ремонт приміщень 

травматологічного відділення КНП 

"Коростенська ЦМЛ КМР" по вул. 

М.Амосова, 8, м.Коростень, 

Житомирської області

2020 1100000 0,0 1100000 100,0

0717322 7322 0443
Будівництво медичних установ та 

закладів

Капітальний ремонт приміщень 

другого поверху будівлі очного 

відділення, інвентарний № 10310006 

КНП "Коростенська ЦМЛ КМР" по вул. 

М.Амосова, 8, м.Коростень, 

Житомирської області (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

2020 1500000 0,0 1500000 100,0

2
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Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Рівень 

готовності 

об'єкта  на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Найменування об'єкта будівництва/ вид 

булівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

0717322 7322 0443
Будівництво медичних установ та 

закладів

Капітальний ремонт ліфта 

терапевтичного корпусу КНП 

"Коростенська ЦМЛ КМР" по вул. 

М.Амосова, 8, м.Коростень, 

Житомирської області (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

2020 400000 0,0 400000 100,0

0717330 7330 0443
Будівництво інших  об'єктів  

комунальної власності

Капітальний ремонт каналізаційно-

насосної станції із заміною 

технологічного устаткування КНП 

"Коростенська ЦМЛ КМР" по вул. 

М.Амосова, 8, м.Коростень, 

Житомирської області (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

2020 149720 0,0 149720 100,0

0717363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

Капітальний ремонт евакуаційного 

освітлення приміщень КНП 

«Коростенська центральна міська 

лікарня Коростенської міської ради» 

по вул. М.Амосова, 8 та вул. 

Грушевського, 7-г в м. Коростень 

Житомирської області

2020 10000 0,0 10000 100,0

0717363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

Капітальний ремонт та відновлення 

блискавкозахисту будівель та споруд 

КНП «Коростенська центральна 

міська лікарня Коростенської міської 

ради» по вул. М.Амосова, 8 в м. 

Коростень Житомирської області 

2020 132000 0,0 132000 100,0

0717363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

Капітальний ремонт виходу на горище 

та електрощитової приміщення КДЦ 

КНП «Коростенська центральна 

міська лікарня Коростенської міської 

ради» по вул. Грушевського, 7-г в м. 

Коростень Житомирської області 

2020 22044 0,0 22044 100,0

0717363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

Капітальний ремонт приміщень 

поліклінічного корпусу дитячої 

поліклініки за адресою: вул. 

Грушевського, 7, м. Коростень, 

Житомирської області

2020 1000000 0,0 1000000 100,0

1200000 12

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 11873657
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Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Рівень 

готовності 

об'єкта  на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Найменування об'єкта будівництва/ вид 

булівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

1210000 12

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 11873657

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

Реконструкція зони відпочинку по 

вул.Грушевського, 22 (центральна 

площа біля міськвиконкому) в м. 

Коростень Житомирської області ( в 

т.ч. виготовлення ПКД)

2019-2021 2479011 36,2 1581819 100,0

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

Реконструкція кладовища по вул. 

І.Котляревського в м.Коростені. 

Коригування (в т.ч.коригування ПКД)

2015-2021 5920282 7,0 700000 18,8

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

Реконструкція теплових пунктів з 

встановленням теплових лічильників 

в житлових будинках міста Коростень 

Житомирської області (в т.ч. 

виготовлення ПКД) (одержувач КП 

Теплозабезпечення)

2020 1401078 0 1401078 100,0

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

Капітальний ремонт водопровідних 

вводів з облаштуванням вузлів обліку 

води в житлових будинках (одержувач 

КП «Водоканал»)

2019-2020 1880390 18,0 598167 50,0

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

"Капітальний ремонт покрівлі  

житлового будинку по вул. 

Сосновського, 48 в м. Коростень 

Житомирської області" (одержувач 

ОСББ "Сосновського, 48") 

(співфінансування з міського 

бюджету)

2020 464054 0,0 464054 100,0

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

"Капітальний ремонт електромереж 

місць загального користування у 

житловому будинку за адресою: 

Житомирська область, м. Коростень, 

вул. Білокоровицьке шосе, 6" 

(одержувач ОСББ "Білокоровицьке 

шосе, 6 ") (співфінансування з 

міського бюджету)

2020 103000 0,0 103000 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Рівень 

готовності 

об'єкта  на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Найменування об'єкта будівництва/ вид 

булівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

"Капітальний ремонт з заміною вікон і 

вхідних дверей на енергозберігаючі в 

місцях загального користування в  

житловому будинку по вул. 

Білокоровицьке шосе, 37, м. 

Коростень Житомирської області" 

(одержувач ОСББ "Поліський 

добробут - 37") (співфінансування з 

міського бюджету)

2020 98579 0,0 98579 100,0

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

"Капітальний ремонт ІТП  житлового 

будинку ОСББ "Грушевського,72А" по 

вул. Грушевського, 72А в м. 

Коростень Житомирської області" 

(одержувач ОСББ "Грушевського, 

72А") (співфінансування з міського 

бюджету)

2020 146355 0,0 146355 100,0

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

Капітальний  ремонт та заміна ліфтів 

на умовах дольової участі 

співвласників будинків у фінансуванні 

робіт (співфінансування з міського 

бюджету)

2020 147978 0,0 147978 100,0

1217330 7330 0443
Будівництво інших  об'єктів  

комунальної власності

Капітальний ремонт дитячого 

спортивного майданчика в районі 

житлового будинку по вул. 

Сосновського, 52 Б в м. Коростені 

(коригування)

2019-2020 1320012 49,6 665358 100,0

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

Капітальний ремонт каналізаційної 

мережі в районі вул. С.Кемського, 7 г 

м. Коростень, Житомирської області 

(в т.ч. виготовлення ПКД) (одержувач 

КП «Водоканал»)

2020 1500000 0 1500000 100,0

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

Капітальний ремонт покриття 

майданчика біля фонтану в парку 

Древлянському в м. Коростень  (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

2020 1000000 0 1000000 100,0

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

Капітальний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій в 

м. Коростень  (в т.ч. виготовлення 

ПКД)

2020 1500000 0 1500000 100,0
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Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Рівень 

готовності 

об'єкта  на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Найменування об'єкта будівництва/ вид 

булівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

Облаштування та встановлення 

тимчасової споруди (модульної 

громадської вбиральні) в зоні 

відпочинку по вул. Грушевського, 22 

(центральна площа біля 

міськвиконкому) в м. Коростень 

Житомирської області (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

2020 500000 0 500000 100,0

1217330 7330 0443
Будівництво інших  об'єктів  

комунальної власності

Капітальний ремонт асфальтового 

покриття біля дитячого спортивного 

майданчика в районі житлового 

будинку по вул. Сосновського, 52 Б в 

м. Коростень (в т.ч. виготовлення 

ПКД)

2020 200000 0 200000 100,0

1217330 7330 0443
Будівництво інших  об'єктів  

комунальної власності

«ЖИВА ВОДА» (Капітальний ремонт 

джерела в мікрорайоні Бровар) в м. 

Коростені (в т.ч. виготовлення ПКД)

2020 50000 0 50000 100,0

1217330 7330 0443
Будівництво інших  об'єктів  

комунальної власності

Проєкт Бюджету участі: «Капітальний 

ремонт покриття дитячого  

майданчика по вул. Грушевського 

біля будівлі міської ради в м. 

Коростені (в т.ч. виготовлення ПКД)"

2020 217269 0 217269 100,0

1217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

Капітальний ремонт покриття 

дитячого майданчика по вул. 

Грушевського біля будівлі міської 

ради в м.Коростень

2020 1000000 0 1000000 100,0

х х х УСЬОГО х х х х 19942562 х

                                                         Секретар міської ради  Володимир  ВИГІВСЬКИЙ
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