
грн.

Код типової відомчої 
класифікації 

видатків місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів
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класифікації 
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місцевих бюджетів 
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місцевих бюджетів 

03
Виконавчий комітет 

Коростенської міської ради 3 873 350 1 052 145 4 925 495

061007 Інші правоохоронні заходи і 
заклади

Програма діяльності Комунальної установи 
"Служба охорони громадського порядку 
м.Коростеня "Яструб" на 2012-2017 роки", 
рішення міської ради від 20.10.2011 року № 
360

1 000 000 1 000 000

081002 Інші заходи по охороні здоров'я
Міська комплексна програма "Турбота" на 
період 2013-2017 років, рішення міської ради 
від 18.10.2012 року № 867

130 000 130 000

090412 Інші видатки на соціальний захист 
населення

Міська комплексна програма "Турбота" на 
період 2013-2017 років, рішення міської ради 
від 18.10.2012 року № 867

250 000 250 000

091209 Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

Міська комплексна програма "Турбота" на 
період 2013-2017 років, рішення міської ради 
від 18.10.2012 року № 867

85 000 85 000

091214 Інші установи та заклади
Міська комплексна програма "Турбота" на 
період 2013-2017 років, рішення міської ради 
від 18.10.2012 року № 867

75 000 75 000

091214 Інші установи та заклади
Комплексна програма "Молодь міста 
Коростеня на 2011-2015 роки", рішення 
міської ради від 30.12.2010 року № 63

10 000 10 000

120400 Інші засоби масової інформації

Міська комплексна Програма підтримки і 
розвитку засобів масової інформації 
комунальної форми власності Коростенської 
міської ради на 2014-2018 роки, рішення 
міської ради від 10.10.2013 року № 1213

1 000 000 150 000 1 150 000

130102 Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань 

Міська програма розвитку фізичної культури і 
спорту на 2013-2016 роки", рішення міської 
ради від 18.10.2012 року № 866

200 000 200 000

130110 Фінансова підтримка спортивних 
споруд

Міська програма розвитку фізичної культури і 
спорту на 2013-2016 роки", рішення міської 
ради від 18.10.2012 року № 866

600 000 600 000

                                    Додаток  № 6
до рішення міської ради 

                         від  22.01.15 № 1732

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів  міського бюджету у 2015 році                                    

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та 
спеціальний фонди

Найменування місцевої (регіональної) програми
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130115 Центри "Спорт для всіх" та заходи 
з фізичної культури

Міська програма розвитку фізичної культури і 
спорту на 2013-2016 роки", рішення міської 
ради від 18.10.2012 року № 866

673 350 300 000 973 350

130201

Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань (які 
проводяться громадськими 
організаціями фізкультурно-
спортивної спрямованості)

Міська Програма розвитку футболу на 2014-
2016 роки, рішення міської ради від 
10.10.2013 року № 1214

150 000 150 000

250404 Інші видатки
Програма зайнятості населення м.Коростень 
на 2013-2017 роки, рішення міської ради від 
25.04.13 № 1067

50 000 50 000

250404 Інші видатки
Програма розвитку місцевого самоврядування 
на 2012-2015 роки, рішення міської ради від 
20.10.2011 року № 357

250 000 250 000

250908

Надання пільгового 
довгострокового кредиту 

громадянам   на будівництво 
(реконструкцію) та придбання 

житла

Програма "Забезпечення молодих сімей та 
одиноких молодих громадян житлом в 
м.Коростені на період 2012-2016 роки",  
рішення міської ради від 20.10.2011 року № 
352

18 664 18 664

250909

Повернення коштів, наданих для 
кредитування громадян на 

будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла

Програма "Забезпечення молодих сімей та 
одиноких молодих громадян житлом в 
м.Коростені на період 2012-2016 роки",  
рішення міської ради від 20.10.2011 року № 
352

-17 639 -17 639

250913

Витрати,повязані з наданням та 
обслуговуванням пільгових 

довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання 
житла

Програма "Забезпечення молодих сімей та 
одиноких молодих громадян житлом в 
м.Коростені на період 2012-2016 роки",  
рішення міської ради від 20.10.2011 року № 
352

1 120 1 120

10
Відділ освіти виконавчого 

комітету Коростенської 
міської ради

             2 990 922                   493 035             3 483 957   

070101 Дошкільні заклади освіти

Програма розвитку дошкільної освіти м. 
Коростеня на період до 2017 року, рішення 
міської ради від 26.08.2011 року № 310 493 035 493 035

070401
Позашкільні заклади освіти, 

заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

Програма розвитку позашкільної освіти на 
2015-2019 роки, рішення міської ради від 
06.11.2014 року № 1647 1 801 938 1 801 938
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130107
Утримання та навчально-

тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл

Міська програма розвитку фізичної культури і 
спорту на 2013-2016 роки", рішення міської 
ради від 18.10.2012 року № 866 1 188 984 1 188 984

15

Управління праці та 
соціального захисту 

населення виконавчого 
комітету Коростенської 

міської ради

1 541 000            1 541 000

091205

Виплати грошової компенсації 
фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам 
похилого віку, інвалідам, дітям-

інвалідам, хворим, які нездатні до 
самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

Міська комплексна програма "Турбота" на 
період 2013-2017 років, рішення міської ради 
від 18.10.2012 року № 867

541 000 541 000

091207

Пільги, що надаються 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

Міська комплексна програма "Турбота" на 
період 2013-2017 років, рішення міської ради 
від 18.10.2012 року № 867

1 000 000 1 000 000

24

Відділ  культури і туризму  
виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 480 000               480 000           

110103
Філармонії, музичні колективи і 

ансамблі та інші мистецькі 
заклади та заходи

Програма "Організація культурно-масових 
заходів в м.Коростені на 2012-2015 роки", 
рішення міської ради від 29.12.2011 року № 
512

125 000 125 000

110502 Інші культурно-освітні заклади та 
заходи

Програма "Організація культурно-масових 
заходів в м.Коростені на 2012-2015 роки", 
рішення міської ради від 29.12.2011 року № 
512

335 000 335 000

250404 Інші видатки
Програма розвитку туризму  м.Коростеня на 
2013-2015 роки", рішення міської ради від 
18.10.12 р. № 868

20 000 20 000
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40 Управління житлово-
комунального господарства 

виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 6 321 400 4 037 700 10 359 100

100102 Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади

Програма реформування і розвитку житлово-
комунального господарства м. Коростеня на 
2015-2020 роки, рішення міської ради від 
06.11.2014 р. № 1644

400 000 400 000

100106
Капітальний ремонт житлового 
фонду об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 

Програма реформування і розвитку житлово-
комунального господарства м. Коростеня на 
2015-2020 роки, рішення міської ради від 
06.11.2014 р. № 1644

100 000 100 000

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма з утримання та поточного ремонту 
об'єктів благоустрою м.Коростеня  на 2012 - 
2017 роки, рішення міської ради від 
20.10.2011р.  № 354

6 200 000 6 200 000

150101 Капітальні вкладення

Програма реформування і розвитку житлово-
комунального господарства м. Коростеня на 
2015-2020 роки, рішення міської ради від 
06.11.2014 р. № 1644

750 000 750 000

170703

Видатки на проведення робіт, 
пов’язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг

Міська Програма розвитку дорожньго руху та 
його безпеки на 2013-2017 роки, рішення 
міської ради від 18.10.12р. № 871

1 987 700 1 987 700

180109
Програма стабілізації та 

соціально-економічного розвитку 
територій

Програма діяльності органу самоорганізації 
населення - спілки голів окружних, вуличних, 
будинкових комітетів на 2012-2017 роки, 
рішення міської ради від 20.10.2011року № 
358

61 400 61 400

180409

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у 
статутні капітали суб'єктів 

підприємницької діяльності

Програма реформування і розвитку житлово-
комунального господарства м. Коростеня на 
2015-2020 роки, рішення міської ради від 
06.11.2014 р. № 1644

800 000 800 000
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250404 Інші видатки

Міська програма регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманними методами в 
м. Коростені на 2013-2017 роки, рішення 
міської ради від 23.11.2012 року № 920 

60 000 60 000

68

Відділ з питань цивільного 
захисту виконавчого 

комітету Коростенської 
міської ради

425 269 10 000 435 269

210110 Заходи з організації рятування на 
водах

Міська програма забезпечення безпеки 
перебування людей на водних об'єктах на 
період 2011-2015 роки, рішення міської ради 
від 20.08.2010 року № 25 

301 369 10 000 311 369

250404 Інші видатки

Програма розвитку міського історичного 
комплексу "Скеля" на період  2012-2016 роки, 
рішення міської ради від 20.10.2011 року 
№353

123 900 123 900

73 Управління економіки 
виконавчого комітету 

Коростенської міської ради  205 900 25 000 230 900

180109
Програма стабілізації та 

соціально-економічного розвитку 
територій

Загальноміська програма по реалізації 
Стратегічного плану розвитку міста Коростеня 
на  2015-2017 роки, рішення міської ради від 
06.11.2014 року № 1643

39 000 39 000

180109
Програма стабілізації та 

соціально-економічного розвитку 
територій

Загальноміська програма управління 
об'єктами комунальної власності в 
м.Коростені на 2015 - 2017 роки, рішення 
міської ради від 06.11.14 № 1643

3 600 3 600

180109
Програма стабілізації та 

соціально-економічного розвитку 
територій

 Загальноміська програма залучення 
інвестицій та просування позитивного іміджу 
міста Коростень на 2015 - 2017 роки, рішення 
міської ради від 06.11.14 № 1643

54 100 54 100

180109
Програма стабілізації та 

соціально-економічного розвитку 
територій

Загальноміська програма створення міської 
автоматизованої інформаційної системи на 
2015 - 2017 роки, рішення міської ради від 
06.11.14 № 1643

14 000 25 000 39 000

180404 Підтримка малого і середнього 
підприємництва

Програма по підтримці розвитку малого 
підприємництва в місті Коростені на 2015 - 
2017 роки, рішення міської ради від 06.11.14 
№ 1643

62 500 62 500
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250404 Інші видатки

Загальноміська програма "Диспетчерський 
контроль пасажирських перевезень в 
м.Коростені на 2011-2016 роки", рішення 
міської ради від 26.08.2011 року № 304

32 700 32 700

Всього 15 837 841 5 617 880 21 455 721

Секретар міської ради В.Ходаківський
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