
                         Додаток  № 6
            до рішення  міської ради 
              від 15.03.12р.  № 598

Перелік об'єктів, видатки на які у 2012 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код типової 
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 20039000

080101 Лікарні Капітальні видатки 19745500
120400 Інші засоби масової інформації Капітальні видатки 200000

130110 Фінансова підтримка спортивних 
споруд Капітальні видатки 40500

150101 Капітальні вкладення
Реконструкція центральної міської лікарні (хірургічний 
корпус), м.Коростень 27986042 82 18000000 23000

250404 Інші видатки

На проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки, що підлягає продажу відповідно до ст.128 
Земельного кодексу України, за рахунок авансу, внесеного 
покупцем земельної ділянки 30000

10 Відділ освіти виконавчого 
комітету Коростенської міської 

ради 982000
070101 Дошкільні заклади освіти Капітальні видатки 383800
070201 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-

дитячий садок, інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 

колегіуми

Капітальні видатки

598200
15 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 
комітету Коростенської міської 

ради 52000
010116 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки 6000

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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090203
Інші пільги 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 

Капітальні видатки 40000

091204 Територіальні центри соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг)

Капітальні видатки
6000

24 Відділ  культури і туризму  
виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 229000

110201 Бібліотеки Капітальні видатки 78400
110204 Палаци і будинки культури, клуби та 

інші заклади клубного типу Капітальні видатки
70000

110205
Школи естетичного виховання дітей Капітальні видатки

73600
110502 Інші культурно-освітні заклади та 

заходи Капітальні видатки
7000
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40

Управління житлово-
комунального господарства 

виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 1717593

100102 Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади Капітальні видатки 400000

100106
Капітальний ремонт житлового 
фонду об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 
Капітальні видатки

150000
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки 270000

150101 Капітальні вкладення Реконструкція мереж вуличного освітлення 117593
150101 Капітальні вкладення Реконструкція кладовища по вул. К.Лібкнехта 100000

150101 Капітальні вкладення Реконструкція водопровідної мережі на дільниці 
вул.Древлянська - вул.1 Травня 150000

150101 Капітальні вкладення
Виготовлення проектно – кошторисної документації на 
реконструкцію об’єктів інфраструктури м.Коростеня 100000

180409

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів підприємницької 

діяльності

Капітальний ремонт основних засобів (КВЖРЕП № 4)

50000

180409

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів підприємницької 

діяльності

На переобладнання піскорозкидача та придбання 
віброплити (КП ШЕД)

210000

180409

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів підприємницької 

діяльності

Придбання пожежних гідрантів; механізоване 
прочищення каналізаційних мереж; придбання 
каналізаційних люків  (КП "Водоканал")

170000

73
Управління економіки 
виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 46000

180109 Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій Капітальні видатки

20000
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250404 Інші видатки Капітальні видатки
26000

Всього 23065593

Секретар міської ради В.Ходаківський
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