
                         Додаток  № 6
            до рішення  міської ради 
              від 25.12.12р.  № 954

Перелік об'єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код  відомчої 
класифікації 

видатків місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника 
коштів 

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

03 Виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 100000

150101 Капітальні вкладення

Виготовлення проектно – кошторисної документації на 
прибудову спортзалу та їдальні в Коростенському 
міськогму центрі соціально-психологічної реабілітації 
дітей «Віри, Надії, Любові» 100000

10 Відділ освіти виконавчого 
комітету Коростенської міської 

ради 200000

150101 Капітальні вкладення Виготовлення проектно – кошторисної документації на 
будівництво дитячого навчального закладу в м.Коростені

200000 200000

40

Управління житлово-
комунального господарства 

виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 2110000

150101 Капітальні вкладення Реконструкція мереж вуличного освітлення 70000
150101 Капітальні вкладення Реконструкція кладовища по вул. К.Лібкнехта 350000

150101 Капітальні вкладення
Виготовлення проектно – кошторисної документації  на 
реконструкцію об’єктів житлово-комунального 
господарства м.Коростеня 100000

150101 Капітальні вкладення
Виготовлення проектно – кошторисної документації на 
будівництво об’єктів житлово-комунального господарства 
м.Коростеня 50000

180409

Внески органів влади Автономної 
республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у статутні 
капітали суб'єктів підприємницької 

діяльності

Придбання біотуалетів та будівництво бази (КВГП)

640000

Разом видатків на 
поточний рік

Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної 
документації; тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності    
будівництва         
об'єктів на 

майбутні роки 

Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки

1
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180409

Внески органів влади Автономної 
республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у статутні 
капітали суб'єктів підприємницької 

діяльності

Капітальний ремонт мереж теплопостачання та 
реконструкція міської лазні (КП "Теплозабезпечення")

650000

180409

Внески органів влади Автономної 
республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у статутні 
капітали суб'єктів підприємницької 

діяльності

Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж 
та каналізаційних колодязів  (КП "Водоканал")

250000
Всього 2410000

Секретар міської ради В.Ходаківський

2


