
                       Додаток  6

     до рішення  міської ради 

              від 25.11.21  № 650

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000
Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради 94 975 14 000

0210000
Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради 94 975 14 000

0217330 7330 0443
Будівництво

1
 інших об'єктів 

комунальної власності

Модернізація комплекту системи 

відеоспостереження
2014-2021 94 975 85,3 14 000 100,0

0600000
Відділ освіти виконавчого комітету 

Коростенської  міської ради 4 700 310 205 766

0610000
Відділ освіти виконавчого комітету 

Коростенської  міської ради 4 700 310 205 766

0617321 7321 0443
Будівництво

1
 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

2017-2021 4 700 310 95,6 205 766 100,0

1200000

Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 36 026 912 31 211 317

1210000

Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 36 026 912 31 211 317

1217310 7310 0443
Будівництво

1
 об'єктів житлово-

комунального господарства

Виготовлення ПКД на капітальний ремонт 

об'єктів ЖКГ та проведення їх експертизи
2021 47 700 0,0 47 700 100,0

                                                                        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

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/ вид 

булівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва   

(рік початку і 

завершення) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рівень 

готовності 

об'єкта  на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/ вид 

булівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва   

(рік початку і 

завершення) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Капітальний ремонт водопровідної  мережі 

по вул. Гастелло м. Коростень 

Житомирської області (одержувач КП 

"Водоканал")

2021 500 000 0,0 500 000 100,0

Капітальний ремонт  з заміною існуючих 

заповнень віконних та дверних прорізів на  

енергозберігаючі в місцях загального 

користування у  будинку за адресою: 

Житомирська область,  м. Коростень, вул. 

Чолівська, 7 (одержувач ОСББ «Чолівська, 

7») (співфінансування з місцевого бюджету)

2021 90 725 0,0 90 725 100,0

Капітальний ремонт  з заміною існуючих 

вікон і вхідних дверей на  енергозберігаючі 

в місцях загального користування у  

будинку за адресою: Житомирська область,  

м. Коростень, вул. Чолівська, 8 (одержувач 

ОСББ «Чолівська, 8») (співфінансування з 

місцевого бюджету)

2021 71 502 0,0 71 502 100,0

Капітальний ремонт  з заміною існуючих 

заповнень віконних та дверних прорізів на  

енергозберігаючі в місцях загального 

користування у  будинку за адресою: 

Житомирська область,  м. Коростень, вул. 

Чолівська, 9 (одержувач ОСББ «Чолівська, 

9») (співфінансування з місцевого бюджету)

2021 104 782 0,0 104 782 100,0

Капітальний ремонт  з заміною існуючих 

заповнень віконних та дверних прорізів на  

енергозберігаючі в місцях загального 

користування у  будинку за адресою: 

Житомирська область,  м. Коростень, вул. 

Б.Шосе, 6 (одержувач ОСББ 

«Білокоровицьке шосе, 6») 

(співфінансування з місцевого бюджету)

2021 185 016 0,0 185 016 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рівень 

готовності 

об'єкта  на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/ вид 

булівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва   

(рік початку і 

завершення) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Капітальний ремонт з заміною стояків 

системи опалення в будинку Грушевського 

72А в м. Коростень Житомирської області 

(одержувач ОСББ «Грушевського 72А») 

(співфінансування з місцевого бюджету)

2021 45 400 0,0 45 400 100,0

Капітальний ремонт з заміною існуючих 

вікон та вхідних дверей на  енергозберігаючі 

в місцях загального користування у будинку 

за адресою: Житомирська область,  м. 

Коростень, вул. Т.Кралі, 65А (одержувач 

ОСББ «Кралі – 65А») (співфінансування з 

місцевого бюджету)

2021 48 441 0,0 48 441 100,0

Капітальний ремонт  з заміною існуючих 

вікон та вхідних дверей на  енергозберігаючі 

в місцях загального користування у будинку 

за адресою: Житомирська область,  м. 

Коростень, вул. Чолівська, 17 (одержувач 

ОСББ «Чолівська, 17») (співфінансування з 

місцевого бюджету)

2021 65 615 0,0 65 615 100,0

Капітальний ремонт  з заміною вікон на 

енергозберігаючі в місцях загального 

користування у  будинку за адресою: 

Житомирська область,  м. Коростень, вул. 

Грушевського, 19 (одержувач КВЖРЕП №1) 

(співфінансування з місцевого бюджету)

2021 23 396 0,0 23 396 100,0

Капітальний ремонт каналізаційної мережі 

на ділянці вул. Коцюбинського - вул. 

Базарна м. Коростень Житомирської області 

(в т.ч. виготовлення ПКД) (одержувач КП 

"Водоканал")

2021 900 000 0,0 900 000 100,0

Реконструкція теплових пунктів з 

встановленням теплових лічильників в 

житлових будинках (одержувач КП 

Теплозабезпечення)

2020-2021 1 551 078 90,0 150 000 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рівень 

готовності 

об'єкта  на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/ вид 

булівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва   

(рік початку і 

завершення) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Реконструкція теплових пунктів з 

встановленням теплових лічильників в 

житлових будинках м. Коростень 

Житомирської області (одержувач КП 

Теплозабезпечення)

2021 485 000 0,0 485 000 100,0

Реконструкція мереж вуличного освітлення 

с. Михайлівка Коростенського району 

Житомирської області (в т.ч. виготовлення 

ПКД)

2021 282 334 0,0 282 334 100,0

Реконструкція мереж вуличного освітлення 

с. Сарновичі, Коростенського району, 

Житомирської області 

2021 187 666 0,0 187 666 100,0

Капітальний ремонт теплової мережі від 

котельні Шевченка, 86Д до ТК6 м. 

Коростень Житомирської області 

(одержувач КП Теплозабезпечення) 

2021 1 740 588 0,0 1 740 588 100,0

Капітальний ремонт напірної каналізаційної  

мережі по вул. О.Теліги    м. Коростень 

Житомирської області (в т.ч. виготовлення 

ПКД) (одержувач КП "Водоканал")

2021 420 000 0,0 420 000 100,0

Капітальний ремонт водопровідної мережі 

по вул. Г.Сковороди м. Коростень 

Житомирської області (в т.ч. виготовлення 

ПКД) (одержувач КП "Водоканал")

2021 700 000 0,0 700 000 100,0

Реконструкція каналізаційної мережі         с. 

Грозине Коростенського району 

Житомирської області (в т.ч. виготовлення 

ПКД, інженерно-геодезичні вишукуваня)

2021 2 716 027 0,0 71 900 2,6

1217321 7321 0443
Будівництво

1
 освітніх установ та 

закладів

Капітальний ремонт покрівлі приміщення № 

2 дошкільного навчального закладу № 5 по 

вул. Зв'язківців, 13, м. Коростень, 

Житомирської області (в т.ч. виготовлення 

ПКД)

2021 433 803 0,0 433 803 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рівень 

готовності 

об'єкта  на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/ вид 

булівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва   

(рік початку і 

завершення) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Капітальний ремонт будівлі КУ 

«Коростенський ІРЦ» за адресою: вул. 

Гайдамацька, буд. 2, м. Коростень, 

Житомирської області ( в т.ч. виготовлення 

ПКД)

2021 1 189 759 0,0 1 189 759 100,0

1217322 7322 0443
Будівництво

1
 медичних установ та 

закладів

Капітальний ремонт рентген-операційної 

КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» за 

адресою: м. Коростень, вул. М.Амосова, 8 

2021 1 366 786 0,0 1 366 786 100,0

Капітальний ремонт приміщень кабінету 

стоматології відділення профілактики 

консультативно-діагностичного центру КНП 

«Коростенська ЦМЛ КМР»  за адресою: м. 

Коростень, вул. Грушевського, 7-Г 

2021 178 148 0,0 178 148 100,0

Капітальний ремонт приміщень другого 

поверху поліклінічного корпусу дитячої 

поліклініки за адресою: вул. Грушевського, 

7, м. Коростень, Житомирської області

2020-2021 1 493 911 1,2 1 475 391 100,0

Капітальний ремонт приміщень другого 

поверху (ліве крило) поліклінічного корпусу 

дитячої поліклініки  за адресою:  вул. 

Грушевського,7, м. Коростень, 

Житомирської області (в т.ч. виготовлення 

ПКД)

2021 1 731 737 0,0 1 731 737 100,0

Капітальний ремонт вхідної групи 

поліклінічного корпусу дитячої поліклініки  

за адресою:  вул. Грушевського,7, м. 

Коростень, Житомирської області (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

2021 913 436 0,0 913 436 100,0

Реконструкція систем вентиляційного 

обладнання ендоскопічного кабінету 

операційного блоку хірургічного відділення 

консультативно-діагностичного центру КНП 

"Коростенська ЦМЛ КМР" по вул. 

Грушевського, 7г, м. Коростень 

Житомирської області (в т.ч. виготовлення 

ПКД) 

2021 535 922 0,0 535 922 100,0
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Рівень 
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коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/ вид 

булівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва   

(рік початку і 

завершення) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Капітальний ремонт вентиляційної системи 

поліклінічного корпусу дитячої поліклініки 

за адресою: вул. Грушевського, 7, м. 

Коростень, Житомирської області

2020-2021 144 530 12,0 126 530 100,0

1217324 7324 0443
Будівництво

1
 установ та закладів 

культури

Капітальний ремонт частини будинку 

культури за адресою вул. Центральна, 3, с. 

Грозине Коростенського району 

Житомирської області (в т.ч. виготовлення 

ПКД)

2021 1 119 815 0,0 1 119 815 100,0

1217330 7330 0443
Будівництво

1
 інших об'єктів 

комунальної власності

Будівництво бюветів на території населених 

пунктів міської територіальної громади
2021 1 525 307 0,0 1 525 307 100,0

Будівництво бюветів на території населених 

пунктів с.Михайлівка, с.Холосне, с.Нивки
2021 331 730 0,0 331 730 100,0

Капітальний ремонт системи опалення 

приміщення офісу старости за адресою вул. 

Центральна, 20-а, с. Холосне 

Коростенського району Житомирської 

області (в т.ч. виготовлення ПКД)

2021 215 276 0,0 215 276 100,0

Капітальний ремонт покрівлі будівлі офісу 

старости за адресою: вул.Центральна, 20-а, 

с. Холосне Коростенського району 

Житомирської області (в т.ч. виготовлення 

ПКД)

2021 282 356 0,0 282 356 100,0

Капітальний ремонт покриття подвір'я 

виконавчого комітету Коростенської міської 

ради за адресою: вул.Грушевського, 22, м. 

Коростень Житомирської області (в т.ч. 

виготовлення ПКД) 

2021 328 774 0,0 328 774 100,0

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 29 172 0,0 29 172 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рівень 

готовності 

об'єкта  на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/ вид 

булівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва   

(рік початку і 

завершення) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

Будівництво бювету з альтанкою в с. 

Стремигород Коростенського району 

Житомирської області

2021 157 564 0,0 157 564 100,0

Будівництво бювету з альтанкою в с. Мала 

Зубівщина Коростенського району 

Житомирської області

2021 157 564 0,0 157 564 100,0

Будівництво бювету з альтанкою в с. Новаки 

Коростенського району Житомирської 

області

2021 157 564 0,0 157 564 100,0

Будівництво бювету з альтанкою в с. 

Хотинівка Коростенського району 

Житомирської області

2021 157 564 0,0 157 564 100,0

Будівництво бювету з альтанкою в с. 

Михайлівка Коростенського району 

Житомирської області

2021 157 564 0,0 157 564 100,0

Капітальний ремонт фасаду із частковою 

заміною вікон будівлі Коростенської міської 

гімназії № 7, по вул. Музейна, 1, м. 

Коростень Житомирської області

2021 1 374 734 0,0 1 374 734 100,0

Капітальний ремонт приміщень другого 

поверху будівлі ЛОР відділення, 

інвентарний № 10310006 Коростенської 

центральної міської лікарні по вул. М. 

Амосова, в м. Коростень Житомирської 

області

2021 2 000 000 0,0 2 000 000 100,0

Капітальний ремонт покриття спортивних 

майданчиків на території стадіону "Спартак" 

за адресою: вул. Шолом-Алейхема 38, м. 

Коростень, Житомирської області

2021-2022 1 733 870 0,0 1 000 000 57,7

на капітальний ремонт покриття спортивних 

майданчиків на території стадіону "Спартак" 

за адресою: вул. Шолом Алейхема, 38, м. 

Коростень, Житомирської області

2021 144 756 0,0 144 756 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рівень 

готовності 

об'єкта  на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/ вид 

булівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва   

(рік початку і 

завершення) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджету

1217380 7380 0490

Виконання інвестиційних проектів за 

рахунок інших субвенцій з державного 

бюджету

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Ковельська в м. Коростені
2021-2022 8 000 000 0,0 8 000 000 100,0

х х х УСЬОГО х х х х 31 431 083 х

                                                         Секретар міської ради Секретар міської ради                                    Олександр  ОЛЕКСІЙЧУК
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