
                         Додаток  № 6
     до рішення  міської ради 
              від 05.04.18  № 1013

Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.

0200000 02 Виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 6800700

0210000 02 Виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 6800700

0217320 7320 Будівництво об'єктів соціально-
культурного призначення 4849700

0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та 
закладів

Реконструкція центральної міської 
лікарні (хірургічний корпус) 58000000 73 30000000 2200000

0217325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та 
закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція відкритих 
спортивних споруд на території 

стадіону "Спартак", по вул. Шолом 
Алейхема, 38 

2649700

0217330 7330 0443

Будівництво інших  об'єктів 
соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної 
власності

Реконструкція нежилого приміщення, 
кафе "Дієтичне" під адміністративне 

приміщення по вул.Шевченка, 5
1951000

0600000 06
Відділ освіти виконавчого 

комітету Коростенської  міської 
ради 825155

0610000 06
Відділ освіти виконавчого 

комітету Коростенської  міської 
ради 825155

0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-
культурного призначення 825155

0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та 
закладів фізичної культури і спорту

Будівництво спортивного 
майданчика зі штучним покриттям 
на території Коростенської ЗОШ № 

8, за адресою: вул. Залізнична, 23

825155 825155

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

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
ТПКВКМБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми /ТПКВКМБ/
Код ФКВКБ
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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

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
ТПКВКМБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми /ТПКВКМБ/
Код ФКВКБ

1200000 12

Управління житлово-
комунального господарства 

виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 960000

1210000 12

Управління житлово-
комунального господарства 

виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 960000

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства 

Реконструкція мереж вуличного 
освітлення в м.Коростені 760000

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства 

Будівництво притулку для 
безпритульних тварин по вул. 

С.Кемського, 3-В в м.Коростені (в т.ч. 
коригування проектно-кошторисної 

документації) 

2500000 2300000 200000

2700000 27
Управління економіки 
виконавчого комітету 

Коростенської міської ради  1600000

2710000 27
Управління економіки 
виконавчого комітету 

Коростенської міської ради  1600000
2717360 7360 Виконання інвестиційних проектів 1600000

2717363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Співфінансування з міського 
бюджету інвестиційного проекту по 

будівництву інженерних мереж 
Індустріального парку «Коростень»

15984400 1600000

Всього 10185855

                                                         Секретар міської ради В.Вигівський
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