
                         Додаток  № 5
            до рішення  міської ради 
              від 24.09.15  № 2005

Перелік об'єктів, видатки на які у 2015 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

10 Відділ освіти виконавчого 
комітету Коростенської 

міської ради 303450

150101 Капітальні вкладення

Реконструкція частини будівлі ЗОШ № 13 під 
туалет з надбудовою другого поверху по вул. 
Селезньова, 101 (коригування кошторисної 

документації) 8000

150101 Капітальні вкладення

Співфінансування проекту «Реконструкція частини 
будівлі ЗОШ № 13 під туалет з надбудовою 
другого поверху по вул. Селезньова, 101 в 

м.Коростень, Житомирської області»
270950

150101 Капітальні вкладення
Виготовлення проектно-кошторисної документації 
на будівництво дитячого навчального закладу в 

м.Коростені 750000 43,9 420662 24500

40

Управління житлово-
комунального господарства 

виконавчого комітету 
Коростенської міської ради

1741275

150101 Капітальні вкладення Реконструкція кладовища по вул. К.Лібкнехта 500000

150101 Капітальні вкладення
Виготовлення проектно-кошторисної документації: 
проект "Реконструкція центральної площі по вул. 

Грушевського в м.Коростені
50000

150101 Капітальні вкладення

Співфінансування проекту «Реконструкція системи 
централізованого водопостачання та 

водовідведення. «Нова» фільтрувальна станція 
м.Коростень. Хлораторна № 1 та № 2. (Заміна 

технічно-зношеного та аварійного устаткування з 
переходом на гіпохлорит натрію)»

555840

150101 Капітальні вкладення
Співфінансування проекту «Технічне 

переоснащення котельні по вул. К.Маркса, 61а в 
м.Коростені» 192730

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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150101 Капітальні вкладення Реконструкція мереж вуличного освітлення  ( в т. 
ч. виготовлення ПКД)  442705

Всього 2044725

Секретар міської ради В.Ходаківський

2


