
                                                                               Додаток  7

від 28.10.21  № 578

(грн)

усього
у тому числі бюджет 

розвитку

0200000
Виконавчий комітет 

Коростенської міської ради
20 280 903 19 015 810 1 265 093 1 236 100

0210000
Виконавчий комітет 

Коростенської міської ради
20 280 903 19 015 810 1 265 093 1 236 100

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної  ради, 

районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад 

Програма із створення, розроблення 

містобудівної та проектної документації 

територій Коростенської міської територіальної 

громади на період 2020-2022 рр. 

Рішення міської 

ради від 

28.11.2019 року № 

1677, зі змінами

287 500 287 500

0210180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма розвитку місцевого самоврядування 

Коростенської міської територіальної громади 

на 2021-2023 роки

Рішення міської 

ради від 

24.12.2020 р. № 

67, зі змінами

719 100 608 000 111 100 111 100

0213112 3112 1040
Заходи державної політики з питань 

дітей та їх соціального захисту

Міська програма щодо виконання заходів 

Загальнодержавної Програми "Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини" на 2019-2022 роки

Рішення міської 

ради від 

29.11.2018 р. № 

1270, зі змінами

125 000 125 000

0215011 5011 0810

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту

Програма розвитку фізичної культури і спорту у 

Коростенській міській територіальній громаді 

на 2021-2025 роки 

Рішення міської 

ради від 

24.12.2020 року № 

77, зі змінами

1 375 000 1 375 000

0215012 5012 0810

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських видів 

спорту

Програма розвитку фізичної культури і спорту у 

Коростенській міській територіальній громаді 

на 2021-2025 роки 

Рішення міської 

ради від 

24.12.2020 року № 

77, зі змінами

575 000 575 000

0215041 5041 0810
Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд

Програма розвитку фізичної культури і спорту у 

Коростенській міській територіальній громаді 

на 2021-2025 роки 

Рішення міської 

ради від 

24.12.2020 року № 

77, зі змінами

3 781 900 3 366 900 415 000 415 000

0215061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих 

центрів фізичного здоров'я населення 

«Спорт для всіх» та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед 

населення регіону

Програма розвитку фізичної культури і спорту у 

Коростенській міській територіальній громаді 

на 2021-2025 роки 

Рішення міської 

ради від 

24.12.2020 року № 

77, зі змінами

2 916 361 2 916 361

Програма розвитку земельних відносин  

Коростенської міської територіальної громади 

на 2017-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016 року № 

504, зі змінами

24 039 24 039

до рішення міської ради 

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

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Найменування місцевої (регіональної) програми

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

                                Розподіл витрат бюджету Коростенської міської територіальної  громади  на реалізацію місцевих /регіональних програм у 2021 році                                    

код бюджету

06563000000

Спеціальний фонд

Усього Загальний фонд
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усього
у тому числі бюджет 

розвитку

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

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Найменування місцевої (регіональної) програми

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Спеціальний фонд

Усього Загальний фонд

Програма "Молодь  Коростенської міської 

територіальної громади" на 2021-2025 роки

Рішення міської 

ради від 

25.02.2021 року № 

187

30 000 30 000

0215062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

Програма розвитку фізичної культури і спорту у 

Коростенській міській територіальній громаді 

на 2021-2025 роки 

Рішення міської 

ради від 

24.12.2020 року № 

77, зі змінами

670 000 670 000

0216083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з 

їх числа

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування та 

осіб з їх числа у Коростенській міській 

територіальній громаді на 2021-2024 роки

Рішення міської 

ради від 

25.02.2021 р. № 

189

200 000 200 000 200 000

0216084 6084 0610

Витрати, пов'язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових 

довгострокових кредитів, наданих 

громадянам на будівництво 

/реконструкцію/  придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та 

одиноких молодих громадян житлом в 

Коростенській міській територіальній громаді 

на 2021-2024 роки

Рішення міської 

ради від 

08.10.2020 р. № 

1979, зі змінами

1 641 1 641

0216086 6086 0610
Інша діяльність щодо забезпечення 

житлом громадян

Програма економічного і соціального розвитку 

Коростенської міської територіальної громади 

на 2021 рік 

Рішення міської 

ради від 

24.12.2020 року № 

25, зі змінами

300 000 300 000 300 000

0217330 7330 0443
Будівництво інших  об'єктів  

комунальної власності

Програма розвитку автоматизованої 

інформаційної системи Коростенської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення міської 

ради від 

24.12.2020 року № 

66, зі змінами

14 000 14 000 14 000

0217350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)

Програма із створення, розроблення 

містобудівної та проектної документації 

територій Коростенської міської територіальної 

громади на період 2020-2022 рр. 

Рішення міської 

ради від 

28.11.2019 року № 

1677, зі змінами

196 000 196 000 196 000

0217370 7370 0490

Реалізація інших заходів щодо 

соціально- економічного розвитку 

територій

Програма розвитку автоматизованої 

інформаційної системи Коростенської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення міської 

ради від 

24.12.2020 року № 

66, зі змінами

313 000 313 000

0217680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування 

Коростенської міської територіальної громади 

на 2021-2023 роки

Рішення міської 

ради від 

24.12.2020 р. № 

67, зі змінами

74 010 74 010

0218210 8210 0380
Муніципальні формування з охорони 

громадського порядку 

Комплексна Програма профілактики 

злочинності в Коростенській міській 

територіальній громаді на 2021-2024 роки

Рішення міської 

ради від 

08.10.2020 року № 

1974, зі змінами
4 790 000 4 790 000

0218410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів масової 

інформації

Програма підтримки і розвитку засобів масової 

інформації комунальної форми власності 

Коростенської міської ради на 2020-2022 роки

Рішення міської 

ради від 

28.11.2019 року № 

1657

3 861 000 3 861 000
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усього
у тому числі бюджет 

розвитку

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

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Найменування місцевої (регіональної) програми

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Спеціальний фонд

Усього Загальний фонд

0218821 8821 1060

Надання  пільгових довгострокових 

кредитів молодим сім'ям та одиноким 

молодим громадянам  на 

будівництво/реконструкцію/ придбання 

житла

Програма забезпечення молодих сімей та 

одиноких молодих громадян житлом в 

Коростенській міській територіальній громаді 

на 2021-2024 роки

Рішення міської 

ради від 

08.10.2020 р. № 

1979, зі змінами

27 352 27 352

0600000

Відділ освіти виконавчого 

комітету Коростенської  міської 

ради

21 265 180 17 587 214 3 677 966 3 677 966

0610000

Відділ освіти виконавчого 

комітету Коростенської  міської 

ради

21 265 180 17 587 214 3 677 966 3 677 966

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освiти

Програма розвитку освіти Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки

Рішення міської 

ради від 

25.02.2021 року № 

190, зі змінами

5 045 234 4 595 234 450 000 450 000

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

Програма розвитку освіти Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки

Рішення міської 

ради від 

25.02.2021 року № 

190, зі змінами

5 857 420 5 812 380 45 040 45 040

Програма енергоефективності Коростенської 

міської територіальної громади на 2020-2024 

роки

Рішення міської 

ради від 

28.11.2019 року № 

1645, зі змінами
175 000 175 000

0611070 1070 0960

Надання позашкільної освіти  

закладами позашкільної освіти, заходи 

із позашкільної роботи з дітьми

Програма розвитку освіти Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки

Рішення міської 

ради від 

25.02.2021 року № 

190, зі змінами

950 000 950 000

0611151 1151 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Програма розвитку освіти Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки

Рішення міської 

ради від 

25.02.2021 року № 

190, зі змінами

188 000 188 000

0611160 1160 0990

Забезпечення діяльності центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівників

Програма розвитку освіти Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки

Рішення міської 

ради від 

25.02.2021 року № 

190, зі змінами

488 000 488 000

0611181 1181 0990

Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська 

школа"

Програма розвитку освіти Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки

Рішення міської 

ради від 

25.02.2021 року № 

190, зі змінами 1 307 160 1 307 160 1 307 160

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

Програма розвитку фізичної культури і спорту у 

Коростенській міській територіальній громаді 

на 2021-2025 роки 

Рішення міської 

ради від 

24.12.2020 року № 

77, зі змінами

5 378 600 5 378 600
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усього
у тому числі бюджет 

розвитку

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

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Найменування місцевої (регіональної) програми

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Спеціальний фонд

Усього Загальний фонд

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 

закладів

Програма розвитку освіти Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки

Рішення міської 

ради від 

25.02.2021 року № 

190, зі змінами

205 766 205 766 205 766

0617363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

Програма розвитку освіти Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки

Рішення міської 

ради від 

25.02.2021 року № 

190, зі змінами

1 670 000 1 670 000 1 670 000

0700000

Відділ охорони здоров'я 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради

22 707 800 21 662 700 1 045 100 1 045 100

0710000

Відділ охорони здоров'я 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради

22 707 800 21 662 700 1 045 100 1 045 100

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню 

Міська програма розвитку та підтримки галузі 

охорони здоров'я на 2020-2022 роки

Рішення міської 

ради від 

20.12.2019 року № 

1715, зі змінами

13 963 184 13 710 184 253 000 253 000

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

Міська програма розвитку та підтримки галузі 

охорони здоров'я на 2020-2022 роки

Рішення міської 

ради від 

20.12.2019 року № 

1715, зі змінами
4 328 550 3 536 450 792 100 792 100

0712142 2142 0763
Програми і централізовані заходи 

боротьби з туберкульозом

Міська програма розвитку та підтримки галузі 

охорони здоров'я на 2020-2022 роки

Рішення міської 

ради від 

20.12.2019 року № 

1715, зі змінами
141 700 141 700

0712144 2144 0763

Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

Міська програма розвитку та підтримки галузі 

охорони здоров'я на 2020-2022 роки

Рішення міської 

ради від 

20.12.2019 року № 

1715, зі змінами
400 000 400 000

0712151 2151 0763
Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері охорони здоров'я

Міська програма розвитку та підтримки галузі 

охорони здоров'я на 2020-2022 роки

Рішення міської 

ради від 

20.12.2019 року № 

1715, зі змінами
205 000 205 000

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я 

Міська програма розвитку та підтримки галузі 

охорони здоров'я на 2020-2022 роки

Рішення міської 

ради від 

20.12.2019 року № 

1715, зі змінами
3 456 866 3 456 866

0713210 3210 1050
Організація та проведення громадських 

робіт

Програма зайнятості населення Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки

Рішення міської 

ради від 24.12.20 

№ 38, зі змінами

212 500 212 500

4



усього
у тому числі бюджет 

розвитку

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

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Найменування місцевої (регіональної) програми

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Спеціальний фонд

Усього Загальний фонд

0800000

Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Коростенської міської 

ради

3 565 900 3 565 900

0810000

Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Коростенської міської 

ради

3 565 900 3 565 900

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності 

центрів соціальних служб 

Комплексна програма «Турбота» Коростенської 

міської територіальної громади на 2017-2021 

роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016 р. № 

494, зі змінами

15 000 15 000

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з  інвалідністю, 

хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

Комплексна програма «Турбота» Коростенської 

міської територіальної громади на 2017-2021 

роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016 року № 

494, зі змінами

700 000 700 000

0813180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім 

ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ та 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи), на оплату 

житлово-комунальних послуг

Комплексна програма «Турбота» Коростенської 

міської територіальної громади на 2017-2021 

роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016 року № 

494, зі змінами

1 285 000 1 285 000

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки 

громадським об'єднанням ветеранів і 

осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість

Комплексна програма «Турбота» Коростенської 

міської територіальної громади на 2017-2021 

роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016 року № 

494, зі змінами

50 000 50 000

0813210 3210 1050
Організація та проведення громадських 

робіт

Програма зайнятості населення Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки

Рішення міської 

ради від 24.12.20 

№ 38, зі змінами

105 900 105 900

0813241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Комплексна програма «Турбота» Коростенської 

міської територіальної громади на 2017-2021 

роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016 року № 

494, зі змінами

125 000 125 000

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення

Комплексна програма «Турбота» Коростенської 

міської територіальної громади на 2017-2021 

роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016 року № 

494, зі змінами

1 285 000 1 285 000

1000000

Відділ  культури і туризму  

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради

1 192 100 1 192 100
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усього
у тому числі бюджет 

розвитку

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

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Найменування місцевої (регіональної) програми

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Спеціальний фонд

Усього Загальний фонд

1010000

Відділ  культури і туризму  

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради

1 192 100 1 192 100

1011080 1080 0960
Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами     

Комплексна програма розвитку культури і 

туризму Коростенської міської територіальної 

громади на 2017-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

05.04.2017 року № 

629, зі змінами

125 500 125 500

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

Комплексна програма розвитку культури і 

туризму Коростенської міської територіальної 

громади на 2017-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

05.04.2017 року № 

629, зі змінами

176 700 176 700

1014060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iншiх клубних закладів

Комплексна програма розвитку культури і 

туризму Коростенської міської територіальної 

громади на 2017-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

05.04.2017 року № 

629, зі змінами

369 900 369 900

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва

Комплексна програма розвитку культури і 

туризму Коростенської міської територіальної 

громади на 2017-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

05.04.2017 року № 

629, зі змінами

500 000 500 000

1017622 7622 0470
Реалізація програм і заходів в галузі 

туризму та курортів

Комплексна програма розвитку культури і 

туризму Коростенської міської територіальної 

громади на 2017-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

05.04.2017 року № 

629, зі змінами

20 000 20 000

1200000

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради

81 418 134 48 357 955 33 060 179 30 762 402

1210000

Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради

81 418 134 48 357 955 33 060 179 30 762 402

1213210 3210 1050
Організація та проведення громадських 

робіт

Програма зайнятості населення Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки

Рішення міської 

ради від 24.12.20 

№ 38, зі змінами

131 600 131 600

1216012 6012 0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової 

енергії

Програма розвитку житлово-комунального 

господарства Коростенської міської 

територіальної громади на 2017-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016р.  № 

490, зі змінами

4 500 000 4 500 000

1216013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

Програма розвитку житлово-комунального 

господарства Коростенської міської 

територіальної громади на 2017-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016р.  № 

490, зі змінами

400 000 400 000
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усього
у тому числі бюджет 

розвитку

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

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Найменування місцевої (регіональної) програми

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Спеціальний фонд

Усього Загальний фонд

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

Програма благоустрою Коростенської міської 

територіальної громади на 2018-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

30.11.2017р.  № 

888, зі змінами

21 140 300 21 140 300

Екологічна програма Коростенської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

21.02.2019 року № 

1376, зі змінами

360 000 360 000

1216040 6040 0620
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної 

води

Екологічна програма Коростенської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

21.02.2019 року № 

1376, зі змінами
15 000 15 000

1216090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства 

Програма розвитку органів самоорганізації 

населення в місті Коростені на 2021-2024 роки

Рішення міської 

ради від 

08.10.2020 р. № 

1983, зі змінами

170 000 170 000

Програма благоустрою Коростенської міської 

територіальної громади на 2018-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

30.11.2017р.  № 

888, зі змінами

355 000 355 000

Програма розвитку житлово-комунального 

господарства Коростенської міської 

територіальної громади на 2017-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016р.  № 

490, зі змінами

496 624 496 624

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства 

Програма благоустрою Коростенської міської 

територіальної громади на 2018-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

30.11.2017р.  № 

888, зі змінами

1 350 000 1 350 000 1 350 000

Програма розвитку житлово-комунального 

господарства Коростенської міської 

територіальної громади на 2017-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016р.  № 

490, зі змінами

5 324 477 5 324 477 5 324 477

1217321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 

закладів

Програма розвитку освіти Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки

Рішення міської 

ради від 

25.02.2021 року № 

190, зі змінами

1 623 562 1 623 562 1 623 562

1217322 7322 0443
Будівництво медичних установ та 

закладів

Міська програма розвитку та підтримки галузі 

охорони здоров'я на 2020-2022 роки

Рішення міської 

ради від 

20.12.2019 року № 

1715, зі змінами
6 552 621 6 552 621 6 552 621

1217324 7324 0443
Будівництво установ та закладів 

культури

Комплексна програма розвитку культури і 

туризму Коростенської міської територіальної 

громади на 2017-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

05.04.2017 року № 

629, зі змінами

1 119 815 1 119 815 1 119 815

7



усього
у тому числі бюджет 

розвитку

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

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Найменування місцевої (регіональної) програми

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Спеціальний фонд

Усього Загальний фонд

1217330 7330 0443
Будівництво інших  об'єктів  

комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку 

Коростенської міської територіальної громади 

на 2021 рік 

Рішення міської 

ради від 

24.12.2020 року № 

25 зі змінами

826 406 826 406 826 406

Програма розвитку житлово-комунального 

господарства Коростенської міської 

територіальної громади на 2017-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016р.  № 

490, зі змінами

157 037 157 037 157 037

1217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

Програма розвитку освіти Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки

Рішення міської 

ради від 

25.02.2021 року № 

190, зі змінами

574 734 574 734 574 734

1217370 7370 0490

Реалізація інших заходів щодо 

соціально- економічного розвитку 

територій

Програма розвитку  автоматизованої 

інформаційної системи Коростенської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення міської 

ради від 

24.12.2020 року № 

66, зі змінами

803 400 238 400 565 000 565 000

1217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету

Програма благоустрою Коростенської міської 

територіальної громади на 2018-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

30.11.2017р.  № 

888, зі змінами

25 307 690 20 551 031 4 756 659 4 674 911

1217670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання 

Програма розвитку житлово-комунального 

господарства Коростенської міської 

територіальної громади на 2017-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016р.  № 

490, зі змінами

6 913 840 6 913 840 6 913 840

Екологічна програма Коростенської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

21.02.2019 року № 

1376, зі змінами
1 079 999 1 079 999 1 079 999

1218312 8312 0512 Утилізація відходів
Екологічна програма Коростенської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

21.02.2019 року № 

1376, зі змінами
2 216 029 2 216 029

2700000

Управління економіки 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради  

8 805 007 8 790 608 14 399 14 399

2710000

Управління економіки 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради  

8 805 007 8 790 608 14 399 14 399

2710180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма економічного і соціального розвитку 

Коростенської міської територіальної громади 

на 2021 рік 

Рішення міської 

ради від 

24.12.2020 року № 

25 зі змінами

32 500 32 500

8



усього
у тому числі бюджет 

розвитку

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

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Найменування місцевої (регіональної) програми

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Спеціальний фонд

Усього Загальний фонд

2713032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв'язку

Комплексна програма «Турбота» Коростенської 

міської територіальної громади на 2017-2021 

роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016 року № 

494, зі змінами

510 000 510 000
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усього
у тому числі бюджет 

розвитку

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

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Найменування місцевої (регіональної) програми

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Спеціальний фонд

Усього Загальний фонд

2713033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян

Комплексна програма «Турбота» Коростенської 

міської територіальної громади на 2017-2021 

роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016 року № 

494, зі змінами

4 520 200 4 520 200

2713035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті

Комплексна програма «Турбота» Коростенської 

міської територіальної громади на 2017-2021 

роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016 року № 

494, зі змінами

2 640 000 2 640 000

2717370 7370 0490

Реалізація інших заходів щодо 

соціально- економічного розвитку 

територій

Програма по реалізації Стратегічного плану 

розвитку міста Коростеня на  2020-2024 роки

Рішення міської 

ради від 

28.11.2019 року № 

1648, зі змінами
657 500 657 500

Програма по залученню інвестицій та 

поліпшенню інвестиційного клімату 

Коростенської міської територіальної громади 

на 2020 - 2024 роки

Рішення міської 

ради від 

28.11.2019 року № 

1646, зі змінами
56 700 56 700

2717610 7610 0411
Сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва

Програма підтримки малого та середнього 

підприємництва Коростенської міської 

територіальної громади на 2020 - 2024 роки

Рішення міської 

ради від 

28.11.2019 року № 

1647, зі змінами
228 800 228 800

2717640 7640 0470 Заходи з енергозбереження

Програма енергоефективності Коростенської 

міської територіальної громади на 2020-2024 

роки

Рішення міської 

ради від 

28.11.2019 року № 

1645, зі змінами
125 000 125 000

2717660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

або прав на них комунальної власності 

для продажу на земельних торгах та 

проведення таких торгів

Програма розвитку земельних відносин  

Коростенської міської територіальної громади 

на 2017-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016 року № 

504, зі змінами

14 399 14 399 14 399

2717693 7693 0490
Інші заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку 

Коростенської міської територіальної громади 

на 2021 рік 

Рішення міської 

ради від 

24.12.2020 року № 

25 зі змінами

19 908 19 908

3000000

Відділ з питань цивільного 

захисту виконавчого комітету 

Коростенської міської ради

2 385 600 2 385 600
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усього
у тому числі бюджет 

розвитку

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

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Найменування місцевої (регіональної) програми

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Спеціальний фонд

Усього Загальний фонд

3010000

Відділ з питань цивільного 

захисту виконавчого комітету 

Коростенської міської ради

2 385 600 2 385 600

3018110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Програма забезпечення техногенної та 

пожежної безпеки, захисту населення і 

територій Коростенської міської територіальної 

громади від надзвичайних ситуацій на 2017-

2021 роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016 р. № 

503, зі змінами

466 100 466 100

3018120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах

Програма забезпечення техногенної та 

пожежної безпеки, захисту населення і 

територій Коростенської міської територіальної 

громади від надзвичайних ситуацій на 2017-

2021 роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016 р. № 

503, зі змінами

1 919 500 1 919 500

3600000

Управління земельних відносин 

та комунальної власності 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради  

2 083 033 1 132 030 951 003 326 601

3610000

Управління земельних відносин 

та комунальної власності 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради  

2 083 033 1 132 030 951 003 326 601

3610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах

Програма розвитку земельних відносин  

Коростенської міської територіальної громади 

на 2017-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016 року № 

504, зі змінами

151 730 151 730

3617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Програма розвитку земельних відносин  

Коростенської міської територіальної громади 

на 2017-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016 року № 

504, зі змінами

1 520 402 896 000 624 402

3617370 7370 0490

Реалізація інших заходів щодо 

соціально- економічного розвитку 

територій

Програма по реалізації Стратегічного плану 

розвитку міста Коростеня на  2020-2024 роки

Рішення міської 

ради від 

28.11.2019 року № 

1648, зі змінами
36 300 36 300

Програма розвитку  автоматизованої 

інформаційної системи Коростенської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення міської 

ради від 

24.12.2020 року № 

66, зі змінами

48 000 48 000

3617650 7650 0490

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права на 

неї

Програма розвитку земельних відносин  

Коростенської міської територіальної громади 

на 2017-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016 року № 

504, зі змінами

155 000 155 000 155 000
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усього
у тому числі бюджет 

розвитку

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

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Найменування місцевої (регіональної) програми

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Спеціальний фонд

Усього Загальний фонд

3617660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

або прав на них комунальної власності 

для продажу на земельних торгах та 

проведення таких торгів

Програма розвитку земельних відносин  

Коростенської міської територіальної громади 

на 2017-2021 роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016 року № 

504, зі змінами

171 601 171 601 171 601

3700000

Фінансове управління 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради

660 000 660 000

3710000

Фінансове управління 

виконавчого комітету 

Коростенської міської ради

660 000 660 000

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

Комплексна Програма профілактики 

злочинності в Коростенській міській 

територіальній громаді на 2021-2024 роки

Рішення міської 

ради від 

08.10.2020 року № 

1974, зі змінами

500 000 500 000

Програма забезпечення техногенної та 

пожежної безпеки, захисту населення і 

територій Коростенської міської територіальної 

громади від надзвичайних ситуацій на 2017-

2021 роки

Рішення міської 

ради від 

22.12.2016 р. № 

503, зі змінами

110 000 110 000

Програма підтримки малого та середнього 

підприємництва Коростенської міської 

територіальної громади на 2020 - 2024 роки

Рішення міської 

ради від 

28.11.2019 року № 

1647, зі змінами
50 000 50 000

Х Х Х Усього Х Х 164 363 657 124 349 917 40 013 740 37 062 568

 Секретар міської ради                                    Олександр  ОЛЕКСІЙЧУК
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