
                         Додаток  6

     до рішення  міської ради 

              від 25.02.21  № 139

                      Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, 
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0200000 02
Виконавчий комітет 

Коростенської міської ради
89975 9000

0210000 02
Виконавчий комітет 

Коростенської міської ради
89975 9000

0217330 7330 0443
Будівництво інших  об'єктів  

комунальної власності

Модернізація комплекту системи 

відеоспостереження
2014-2021 89975 90,0 9000 100,0

1200000 12

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 11228558 8784172

1210000 12

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 11228558 8784172

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

Виготовлення ПКД на капітальний 

ремонт об'єктів ЖКГ та проведення їх 

експертизи

2021 90000 0,0 90000 100,0

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

Капітальний ремонт водопровідної  

мережі по вул. Гастелло (одержувач КП 

"Водоканал")

2021 500000 0,0 500000 100,0

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

Капітальний ремонт багатоквартирних 

житлових будинків на умовах дольової 

участі співвласників будинків у 

фінансуванні робіт (співфінансування з 

місцевого бюджету)

2021 500000 0,0 500000 100,0

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

Капітальний ремонт каналізаційної 

мережі на ділянці вул. Коцюбинського - 

вул. Базарна (одержувач КП 

"Водоканал")

2021 900000 0,0 900000 100,0

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

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 2021 році

(код бюджету)

06563000000

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, %

1
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Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

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, %

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

Капітальний ремонт теплової мережі ( в 

т.ч. виготовлення ПКД)  (одержувач КП 

Теплозабезпечення)

2021 800000 0,0 800000 100,0

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

Реконструкція теплових пунктів з 

встановленням теплових лічильників в 

житлових будинках (одержувач КП 

Теплозабезпечення)

2020-2021 1551078 90,0 150000 100,0

1217321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 

закладів

Капітальний ремонт даху дошкільного 

навчального закладу № 5 по вул. 

Зв'язківців, 13

2021 800000 0,0 800000 100,0

1217321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 

закладів

Капітальний ремонт фасаду будівлі КУ 

"Коростенський інклюзивно-ресурсний 

центр" по вул. Гайдамацькій, 2

2021 915000 0,0 915000 100,0

1217322 7322 0443
Будівництво медичних установ та 

закладів

Капітальний ремонт операційної 

хірургічного відділення КНП 

"Коростенська ЦМЛ" по вул. Амосова, 8 

(в тому числі виготовлення ПКД)

2021 1500000 0,0 1500000 100,0

1217322 7322 0443
Будівництво медичних установ та 

закладів

Капітальний ремонт приміщень другого 

поверху поліклінічного корпусу дитячої 

поліклініки за адресою вул. 

Грушевського, 7

2020-2021 1543308 1,2 500000 33,6

1217330 7330 0443
Будівництво інших  об'єктів  

комунальної власності

Будівництво бюветів (в т.ч. 

виготовлення ПКД)
2021 2100000 0,0 2100000 100,0

1217363 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

2021 29172 0,0 29172 100,0

х х х УСЬОГО х х х х 8793172 х

                                                         Секретар міської ради Секретар міської ради                                    Олександр  ОЛЕКСІЙЧУК
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