
 
 

         Додаток  № 8 
                                                                                      до рішення міської ради  
                                                                                               від 29.12.11р.  № 482 
 

 
Кошторис доходів та видатків 

цільового фонду соціально-економічного і культурного розвитку 
міста „Коростень мій” на 2011 рік 

                                                                 грн. 

Пункти Положення Доходи Сума 

2.1.1. 
Благодійні та добровільні внески суб’єктів 
господарювання та фізичних і юридичних 
осіб 

60400 

2.1.3. 

Надходження коштів замовників, які 
залучаються на розвиток інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури 
міста, згідно Положення про порядок 
залучення коштів замовників (інвесторів) на 
розвиток інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури м.Коростеня 

1013647 

 Всього 1074047  
Розпорядник коштів Видатки Сума 
Виконавчий комітет 

Коростенської міської 
ради 

 10400 

3.1. Придбання комп’ютерів для центральної 
міської лікарні 9000 

3.1. Придбання шафи-сейфу  для відділу 
виконкому 1400 

Управління житлово-
комунального 
господарства  

виконавчого комітету 
Коростенської міської 

ради 

 1020560 

 
3.1. 

Реконструкція кладовища по вул. 
К.Лібкнехта 120000 

 
3.1. Реконструкція світлофорних об'єктів 100000 

 
3.1. 

Облаштування (реконструкція) автозупинок 
в м.Коростені 130000 

 
3.1. 

Будівництво об’єктів в парку відпочинку 
ім.Островського 100000 

 
3.1. 

Реконструкція об’єктів в парку відпочинку 
ім.Островського 294460 



Розпорядник коштів Видатки Сума 
 

3.1. 
Виготовлення проектно – кошторисної 
документації на реконструкцію об’єктів 
інфраструктури м.Коростеня 

154000 

3.1. Виготовлення проектно – кошторисної 
документації на капітальний ремонт доріг 
м.Коростеня 

36000 

 
3.1. 

Співфінансування державних програм на 
реконструкцію об’єктів в галузі ЖКГ 19600 

3.1. Співфінансування Програм-переможців 
Всеукраїнського конкурсу проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування  
(реконструкція технологічного обладнання в 
котельнях міста) 

56500 

3.1. Проведення експертизи кошторисної 
документації 10000 

Відділ  культури і 
туризму  виконавчого 

комітету Коростенської 
міської ради 

 50500 

3.1. Придбання звукопідсилюючої апаратури для 
міського будинку культури 50500 

Управління праці та 
соціального захисту 

населення виконавчого 
комітету Коростенської 

міської ради 

 23500 

3.1. Придбання мотоблоку для територіального 
центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) 

23500 

Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської  міської 

ради 

 24000 

3.1. Улаштування теплового лічильника (пуско-
налагоджувальні роботи) в ЗОШ № 7 24000 

Управління економіки 
виконавчого комітету 
Коростенської  міської 

ради 

 50000 

3.2. Придбання радіотерміналу «Дозор трек» 50000 
 Всього по кошторису 1178960 

 у тому числі: за рахунок залишку коштів 
на 01.01.11р. 104913 

 
 
Секретар міської ради                                                В.Ходаківський 


