
                         Додаток  № 6
            до рішення  міської ради 
              від 26.12.13р.  № 1302

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 110000

150101 Капітальні вкладення Реконструкція центральної міської лікарні (хірургічний 
корпус), м.Коростень (консервація) 37927245 79,2 22320000 10000

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 267756
150101 Капітальні вкладення Модернізація (реконструкція) котельні ЗОШ № 1 44134

150101 Капітальні вкладення
Реконструкція системи теплопостачання із встановленням 

теплогенератора в ДНЗ № 13 23622

150101 Капітальні вкладення Виготовлення проектно – кошторисної документації на 
будівництво дитячого навчального закладу в м.Коростені 200000 200000

24
Відділ  культури і туризму  

виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 680066

150101
Капітальні вкладення Реконструкція системи опалення адмінбудинку по вул. 

Пролісковій,88 та газифікація теплогенераторної 44054
150101

Капітальні вкладення

Реконструкція міського будинку культури з 
встановленням теплогенератора модульного (в тому числі: 

виготовлення проектно - кошторисної документації та 
проведення експертизи) 636012

40

Управління житлово-
комунального господарства 

виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 1916988

150101 Капітальні вкладення Реконструкція мереж вуличного освітлення 537407

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



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

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

150101 Капітальні вкладення Реконструкція кладовища по вул. К.Лібкнехта 490000

150101 Капітальні вкладення Реконструкція майдану перед міським будинком культури 
з перенесенням пам'ятника Т.Г.Шевченку 622738

150101 Капітальні вкладення
Будівництво додаткової смуги проїзної частини по вул 

Грушевського в районі міського будинку культури в 
м.Коростені 116843 116843

150101 Капітальні вкладення
Виготовлення проектно – кошторисної документації  на 

реконструкцію об’єктів житлово-комунального 
господарства м.Коростеня 104300

150101 Капітальні вкладення
Виготовлення проектно – кошторисної документації на 

будівництво об’єктів житлово-комунального господарства 
м.Коростеня 45700

Всього 2974810

Секретар міської ради В.Ходаківський

2


