
(грн.)

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0300000 03
Виконавчий комітет Коростенської міської 

ради
45772198 25648663 4761830 3507324 792763 215900 46500 2714561 2833646 100000 49279522

0310000 03
Виконавчий комітет Коростенської міської 

ради
45772198 25648663 4761830 3507324 792763 215900 46500 2714561 2833646 100000 49279522

0310060 010116

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної  ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад та їх 
виконавчих комітетів

3135008 1717806 428200 149804 15000 134804 134804 3284812

0317100 061007 Інші правоохоронні заходи і заклади 900000 660977 255100 175100 60000 26700 80000 80000 1155100

0312010 080101
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 

35939076 21192300 3956700 2062957 479000 155900 19800 1583957 1583957 0 38002033

0312800 081002 Інші заходи в галузі охорони здоров’я 130000 130000

0313400 090412
Інші видатки на соціальний захист
населення 

200000 200000

0313110 Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

2311600 1135600 129900 0 0 0 0 2311600

0313111 090700
Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинилися в складних 
життєвих обставинах

2311600 1135600 129900 2311600

0313130 Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

775708 510900 19600 2400 2400 2400 778108

0313131 091101
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді

769708 510900 19600 2400 2400 2400 0 772108

0313132 091102
Програми і заходи центрів соціальних 
служб для сім”ї, дітей та молоді

6000 6000

0313200 Соціальний захист ветеранів війни та праці 75000 75000

0313202 091209

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність 
яких має соціальну спрямованість

75000 75000

0313300 091214 Інші установи та заклади 95000 95000

0317210 Підтримка засобів масової інформації 850000 239000 239000 239000 1089000

0317214 120400

Підтримка електронних та інших засобів 
масової інформації, реалізація заходів у 
галузі «Засоби масової інформації» та 
моніторинг інформаційного середовища

850000 239000 239000 239000 0 1089000

0315010 Проведення спортивної роботи в регіоні 150000 150000

за головними розпорядниками коштів 

         Додаток  № 3.1                                        
до рішення міської ради

 від  10.10.13  № 1216
Розподіл видатків міського бюджету на 2013 рік

Видатки спеціального фонду

РАЗОМВсього

з них:

Всього споживання

з них

бюджет 
розвитку

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: за 
ГРК, відповід. 
вик., програма 
/підпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів 

Найменування 
програми/підпрграми видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

розвитку
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Видатки спеціального фонду

РАЗОМВсього

з них:

Всього споживання

з них

бюджет 
розвитку

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: за 
ГРК, відповід. 
вик., програма 
/підпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів 

Найменування 
програми/підпрграми видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

розвитку

0315011 130102
Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з олімпійських видів спорту

150000 150000

0315020 Діяльність закладів фізичної культури і 
спорту 

360093 213200 72300 334400 334400 334400 694493

0315024 130110 Фінансова підтримка спортивних споруд 360093 213200 72300 334400 0 0 334400 334400 694493

0315060 130115
Утримання центрів «Спорт для всіх» та 
проведення заходів з фізичної культури

470713 217880 155130 3600 80000 80000 470713

0315030 Фінансова підтримка фізкультурно-
спортивного руху

160000 160000

0315031 130201

Підтримка громадських організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості  
для проведення навчально-тренувальної та 
спортивної роботи

160000 160000

0316310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

110000 110000 110000 100000 110000

0317460 180409
Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

150000 150000 150000 150000

0318600 250404 Інші видатки 220000 119085 119085 0 119085 339085

0318090
Надання та повернення пільгового 
довгострокового кредиту на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

0 978 978 978

0318098 250913

Витрати, пов'язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво (реконструкцію) та придбання 
житла

0 978 978 978

1000000 10
Відділ освіти виконавчого комітету 

Коростенської  міської ради
73760391 43986500 10841600 7826912 3235200 4591712 4583712 1800040 81587303

1010000 10
Відділ освіти виконавчого комітету 

Коростенської  міської ради
73760391 43986500 10841600 7826912 3235200 4591712 4583712 1800040 81587303

1010080 010116

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

171900 117300 10500 171900

1011010 070101 Дошкільна освiта 25635123 13682200 3845700 5407005 3168200 2238805 2235805 1259288 31042128

1011020 070201

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( 
в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими 
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

42803668 27044700 6558400 2139773 55000 2084773 2079773 540752 44943441,00

1011030 070202
Надання загальної середньої освiти 
вечiрнiми (змiнними) школами

425100 271800 59200 10000 10000 435100
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Видатки спеціального фонду

РАЗОМВсього

з них:

Всього споживання

з них

бюджет 
розвитку

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: за 
ГРК, відповід. 
вик., програма 
/підпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів 

Найменування 
програми/підпрграми видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

розвитку

1011100 070401
Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

1684300 1134800 151000 1684300

1011150 070702
Підвищення кваліфікації, перепідготовка 
кадрів іншими закладами післядипломної 
освіти 

237700 237700

1011170 070802
Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів та інші заходи в галузі 
освіти 

804470 514900 804470

1011190 070804
Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку 

1192600 802700 0 0 0 1192600

1011260 070808
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років

23530 23530

1015020
Діяльність закладів фізичної культури і 
спорту 

782000 418100 216800 2000 2000 0 0 784000

1015022 130107
Утримання та навчально-тренувальна 
робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

782000 418100 216800 2000 2000 0 0 784000

1016310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

268134 268134 268134 268134

1510000 15
Управління праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету 
Коростенської міської ради

83362559 2674544 124250 97292 19000 9000 78292 78292 12842 83459851

1510080 010116

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

1779584 1170564 79900 14100 14100 14100 1793684

1511070 070303

Забезпечення належних умов для виховання 
та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім’ях 

1583200 1583200

1513010

Надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати, вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот 

17019600 17019600

2674544 124250
1500000 15

Управління праці та соціального захисту 
населення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради

83362559 9000 7829297292 19000 78292 12842 83459851
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Видатки спеціального фонду

РАЗОМВсього

з них:

Всього споживання

з них

бюджет 
розвитку

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: за 
ГРК, відповід. 
вик., програма 
/підпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів 

Найменування 
програми/підпрграми видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

розвитку

1513011 090201

Надання пільг ветеранам війни, особам, на 
яких поширюється чинність Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, дітям війни, особам, 
які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань та реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-
комунальні послуги 

5546600 5546600

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам 
органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, 
ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам 
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам 
служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам 
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 
податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, 
ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років військовослужбовцям 
Служби безпеки України, працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу 
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Видатки спеціального фонду

РАЗОМВсього

з них:

Всього споживання

з них

бюджет 
розвитку

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: за 
ГРК, відповід. 
вик., програма 
/підпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів 

Найменування 
програми/підпрграми видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

розвитку

 кримінально-виконавчої системи, державної 
пожежної охорони, пенсіонерам з числа 
слідчих прокуратури, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб 
начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної 
пожежної охорони, загиблих або померлих у 
зв'язку з виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували 
на їх утриманні, звільненим з військової 
служби особам, які стали інвалідами під час 
проходження військової служби, батькам та 
членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли) або пропали безвісти під 
час проходження військової служби, батькам 
та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу органів і підрозділів 
цивільного захисту, Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, які загинули (померли), пропали 
безвісті або стали інвалідами при 
проходженні служби, на житлово-комунальні 
послуги

1513013 090207

Надання пільг громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 
опікунства) дітей померлих громадян, 
смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою, на житлово-комунальні 
послуги

5225000 5225000

1513015 090215
Надання пільг багатодітним сім’ям на 
житлово-комунальні послуги  721000 721000

1513016 090405
Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг 

4086000 4086000

1513020
Надання пільг та субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

374700 374700

14410001513012 090204 1441000
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Видатки спеціального фонду

РАЗОМВсього

з них:

Всього споживання

з них

бюджет 
розвитку

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: за 
ГРК, відповід. 
вик., програма 
/підпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів 

Найменування 
програми/підпрграми видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

розвитку

1513021 090202

Надання пільг ветеранам війни, особам, на 
яких поширюється чинність Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, особам, які мають 
особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань на придбання твердого 
палива та скрапленого газу

58000 58000

1513023 090208

Надання пільг громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 
опікунства) дітей померлих громадян, 
смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою, на придбання твердого палива

278000 278000

1513025 090216
Надання пільг багатодітним сім’ям на 
придбання твердого палива та скрапленого 
газу 

9000 9000

1513026 090406

Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу 

23700 23700

1513028 090414

Компенсація особам, які згідно із статтями 
43 та 48 Гірничого закону України мають 
право на безоплатне отримання вугілля на 
побутові потреби, але проживають у 
будинках, що мають центральне опалення 

6000 6000
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Видатки спеціального фонду

РАЗОМВсього

з них:

Всього споживання

з них

бюджет 
розвитку

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: за 
ГРК, відповід. 
вик., програма 
/підпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів 

Найменування 
програми/підпрграми видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

розвитку

1513030

Надання пільг з послуг зв"язку та інших 
передбачених законодавством пільг (крім 
пільг на одержання ліків, зубопротезування, 
забезпечення продуктами харчування, 
оплату електроенергії, природного і 
скрапленого газу, на побутові потреби, 
твердого та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот) та 
компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян

2626658 12842 12842 12842 12842 2639500

1513031 090203

Надання інших пільг ветеранам війни, 
особам, на яких поширюється чинність 
Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», 
особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, 
ветеранам праці, особам, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали 
інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами

59890 12842 12842 12842 12842 72732

1513033 090209

Надання інших пільг громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей 
померлих громадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою

115598,93 115598,93

1513034 090214
Надання пільг окремим категоріям 
громадян з послуг зв’язку 

785070 785070

1513035 170102
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим
категоріям громадян 

651499,07 651499,07
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Видатки спеціального фонду

РАЗОМВсього

з них:

Всього споживання

з них

бюджет 
розвитку

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: за 
ГРК, відповід. 
вик., програма 
/підпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів 

Найменування 
програми/підпрграми видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

розвитку

1513037 170302
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на
залізничному транспорті 

1014600 1014600

1513040

Надання допомоги сім"ям з дітьми,
малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової
допомоги дітям

56619700 56619700

1513041 090302
Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і 
пологами 

619900 619900

1513042 090303
Надання допомоги на догляд за дитиною 
віком до трьох років 

8492437,81 8492437,81

1513043 090304
Надання допомоги при народженні дитини 25430240 25430240

1513044 090305
Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування 

2608400 2608400

1513045 090306
Надання допомоги на дітей одиноким 
матерям 

4717500 4717500

1513046 090307
Надання тимчасової державної допомоги 
дітям 

742800 742800

1513047 090308
Надання допомоги при усиновленні дитини 41062,19 41062,19

1513048 090401
Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям 

601560 601560

1513049 091300
Надання державної соціальної допомоги 
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

13365800 13365800

1513100

Надання соціальних та реабілітаційних 
послуг громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам в установах 
соціального обслуговування

2055017 1457080 44350 70350 19000 9000 51350 51350 2125367

1513104 091204

Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання  громадян, які  не здатні 
до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю 

1714415 1236000 12500 30350 19000 9000 11350 11350 1744765

1513105 091206
Надання реабілітаційних послуг інвалідам 
та дітям-інвалідам

340602 221080 31850 40000 40000 40000 380602

1513180

Надання соціальних гарантій інвалідам, 
фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

689300 689300
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Видатки спеціального фонду

РАЗОМВсього

з них:

Всього споживання

з них

бюджет 
розвитку

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: за 
ГРК, відповід. 
вик., програма 
/підпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів 

Найменування 
програми/підпрграми видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

розвитку

1513181 091205

Забезпечення соціальними послугами 
громадян похилого віку, інвалідів, дітей-
інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування, потребують 
сторонньої допомоги, фізичними особами

689300 689300

1513190 091207

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 і природного газу

550000 550000

1518600 250404 Інші видатки 64800 46900 64800

2400000 24
Відділ  культури і туризму  виконавчого 

комітету Коростенської міської ради
7295935 4523800 753600 2846936 199600 3500 2647336 2626736 549960 10142871

2410000 24 Відділ  культури і туризму  виконавчого 
комітету Коростенської міської ради

7295935 4523800 753600 2846936 199600 3500 2647336 2626736 549960 10142871

2410080 010116

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

130899 97200 130899

2414030 110103
Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та 
iншi мистецькі  заклади та заходи

36000 36000

2414060 110201 Бібліотеки 1971272 1253300 211300 498950 9700 489250 473650 2470222

2414090 110204
Палаци i будинки культури, клуби та iншi 
заклади клубного типу

1490523 808900 367900 1448860 91900 3500 1356960 1351960 549960 2939383

2414100 110205 Школи естетичного виховання дiтей 3075178 2127900 174400 120000 120000 120000 3195178

2414800 110502 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 562063 236500 1060 1060 1060 563123

2416310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території

680066 680066 680066 680066

2419230 240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади

98000 98000 98000

2418600 250404 Інші видатки 30000 30000

4000000 40
Управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету 

Коростенської міської ради

5578699 549800 700000 15555482 3387515,12 0 12167966,88 9091511 21134181

4010000 40
Управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету 

Коростенської міської ради

5578699 549800 700000 15555482 3387515,12 0 12167966,88 9091511 21134181

4010080 010116

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

389499 279600 8900 8900 8900 398399
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Видатки спеціального фонду

РАЗОМВсього

з них:

Всього споживання

з них

бюджет 
розвитку

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: за 
ГРК, відповід. 
вик., програма 
/підпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів 

Найменування 
програми/підпрграми видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

розвитку

4016020
Капітальний ремонт об"єктів житлового 
господарства

1130474 1130474 1130474 1130474

4016021 100102 Капітальний ремонт житлового фонду 636113 636113 636113 636113

4016022 100106
Капітальний ремонт житлового фонду 
об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків  

494361 494361 494361 494361

4016050 Фінансова підтримка об'єктів комунального 
господарства 

250000 0 250000 250000 250000

4016052 100202
Забезпечення функціонування водопрвідно - 
каналізаційного господарства

250000 250000 250000 250000

4016060 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 5064200 270200 700000 1000203 1000203 1000203 6064403

4016150 100602

Погашення заборгованості з різниці в
тарифах на теплову енергію, послуги з
централізованого водопостачання та
водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися
населенню, яка виникла в зв`язку з
невідповідністю фактичної вартості
теплової енергії та послуг з
централізованого водопостачання та
водовідведення тарифам, що
затверджувалися та/або погоджувалися
органами державної влади чи місцевого
самоврядування

1713750 1713750 1713750

4016310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території

1450750 1450750 1450750 1450750

4016650 170703
Утримання та розвиток інфраструктури 
міських доріг

5244996 1544859 3700137 1588138 5244996

4017420 180109
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

40000 40000

4017460 180409
Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

3663046 0 3663046 3663046 3663046

4019120 240602 Утилізація відходів 578000 108000 470000 578000

4019140 240604
Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

446400 4000 442400 446400

4019230 240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

68963 16906,12 52056,88 68963

4018600 250404 Інші видатки 85000 85000

6800000 68
Відділ з питань цивільного захисту 

виконавчого комітету Коростенської міської 
ради

737413 438142 86800 56100 1500 54600 54600 793513
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Видатки спеціального фонду

РАЗОМВсього

з них:

Всього споживання

з них

бюджет 
розвитку

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: за 
ГРК, відповід. 
вик., програма 
/підпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів 

Найменування 
програми/підпрграми видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

розвитку

6810000 68
Відділ з питань цивільного захисту 

виконавчого комітету Коростенської міської 
ради

737413 438142 86800 56100 1500 54600 54600 793513

6810080 010116

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

309912 187700 35700 9600 9600 9600 319512

6817820 210110 Організація рятування на водах 300032 198185 15100 46500 1500 45000 45000 346532

6818600 250404 Інші видатки 127469 52257 36000 127469

7300000 73 Управління економіки виконавчого комітету 
Коростенської міської ради  

737469 372500 32800 32800 32800 0 770269

7310000 73 Управління економіки виконавчого комітету 
Коростенської міської ради  

737469 372500 32800 32800 32800 0 770269

7310080 010116

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

535459 372500 6000 6000 6000 541459

7317420 180109
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку 

138310 26800 26800 26800 0 165110

7317440 180404
Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

32000 32000

7318600 250404 Інші видатки 31700 0 0 0 31700

7500000 75  Фінансове управління виконавчого комітету 
Коростенської міської ради

742911 439300 30000 30000 30000 772911

7510000 75  Фінансове управління виконавчого комітету 
Коростенської міської ради

742911 439300 30000 772911

7510080 010116

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного 
значення

612911 439300 30000 30000 30000 642911

7518010 250102 Резервний фонд 130000 130000

Всього видатків 217987575 78633249 17268080 29952846 7635578,12 219400 55500 22317267,88 19331297 2462842 247940421

Секретар міської ради                                                           В.Ходаківський
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