Додаток № 1
до рішення обласної ради
від
№

Доходи обласного бюджету на 2008 рік
тис.грн.

грн.

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією

Загальний
фонд

1

2

3

10000000

Спеціальний фонд
у тому числі:
Разом
бюджет
розвитку
4
5

6

Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток,
11000000 податки на збільшення ринкової вартості

244,452,000
217,135,000

217,135,000

11010000 Податок з доходів фізичних осіб

215,000,000

215,000,000

11010100 Податок з доходів найманих працівників

191,705,100

191,705,100

1,078,000

1,078,000

832,600

832,600

2,154,000

2,154,000

53,800

53,800

12,955,500

12,955,500

2,247,000

2,247,000

3,560,000

3,560,000

384,000

384,000

30,000

30,000

11020000 Податок на прибуток підприємств

2,135,000

2,135,000

Податок на прибуток підприємств і організацій,
11020200 що належать до комунальної власності

2,135,000

2,135,000

Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів
11010200 підприємницької діяльності і незалежної
професійної діяльності
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та
11010300
роялті
11010400

11010600

11010800
11011100
11011200

11011300

11011400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від
зайняття підприємницькою діяльністю
Податок з доходів фізичних осіб у вигляді
виграшів або призів, отриманих внаслідок
проведення конкурсів та інших розіграшів,
виграшів в азартні ігри
Податок з доходів фізичних осіб військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів
діяльності
Податок з доходів фізичних осіб від продажу
нерухомого майна та надання нерухомості в
оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)
Податок з доходів фізичних осіб від продажу
рухомого майна та надання рухомого майна в
оренду (суборенду)
Податок з доходів фізичних осіб від отриманого
платником доходу внаслідок прийняття ним у
спадщину майна, коштів, майнових чи
немайнових прав

12000000 Податки на власність
Податок з власників транспортних засобів та
12020000 інших самохідних машин і механізмів
Податок з власників наземних транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів
12020100 (юридичних осіб)
Податок з власників наземних транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів
12020200 (з громадян)
Збори на спеціальне використання
13000000 природних ресурсів

14,017,000

23,959,600

Разом

268,411,600

23,959,600

23,959,600

23,959,600

23,959,600

9,059,600

9,059,600

14,900,000

14,900,000
14,017,000

Код
1
13030200
13050000
13050100
13050200
13050300
13050500

Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією
2
Плата за користування надрами місцевого
значення
Плата за землю
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги
Плата за ліцензії на певні види господарської
14060000 діяльності
14060200 Плата за видачу ліцензій та сертифікатів
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими
14061100 виробами
20000000
21000000

Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької
діяльності

Загальний
фонд
3

Спеціальний фонд
у тому числі:
Разом
бюджет
розвитку
4
5

Разом
6

2,017,000
12,000,000
4,560,000
5,040,000
780,000
1,620,000

2,017,000
12,000,000
4,560,000
5,040,000
780,000
1,620,000

13,300,000

13,300,000

13,300,000
100,000

13,300,000
100,000

13,200,000

13,200,000

5,378,000

27,002,400

32,380,400

3,090,000

1,280,400

3,180,400

Частина прибутку (доходу) господарських
організацій (які належать до комунальної
власності, або у статутних фондах яких є частка
комунальної власності), що вилучається до
21010300 бюджету

1,190,000

1,190,000

Надходження від розміщення в установах банків
21040000 тимчасово вільних бюджетних коштів

1,900,000

1,900,000

Надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського
21110000 виробництва
Адміністративні збори та платежі, доходи від
22000000 некомерційного та побічного продажу
Плата за оренду цілісних майнових комплексів
22080000 та іншого державного майна
Плата за оренду майнових комплексів та іншого
22080400 майна, що у комунальній власності

1,280,400

1,280,400

2,255,000

2,255,000

2,255,000

2,255,000

2,255,000

2,255,000

24000000 Інші неподаткові надходження

33,000

5,600

38,600

24060000 Інші надходження

33,000

5,600

38,600

24060300 Інші надходження
Надходження від збору
24060800 гастрольних заходів

33,000
за

33,000

проведення
5,600

5,600

25000000 Власні надходження бюджетних установ
Плата за послуги, що надаються бюджетними
25010000 установами

25,716,400

25,716,400

18,883,600

18,883,600

Плата за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно з функціональними
25010100 повноваженнями

14,547,600

14,547,600

Кошти, що отримуються бюджетними
установами від господарської та/або виробничої
25010200 діяльності

2,680,900

2,680,900

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ

1,625,700

1,625,700

29,400

29,400

6,832,800

6,832,800

Кошти, що отримуються бюджетними
25010400 установами від реалізації майна
Інші джерела власних надходжень бюджетних
25020000 установ

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією

Загальний
фонд

1

2

3

Надходження, що отримуються бюджетними
установами на виконання окремих доручень та
25020200 інвестиційних проектів

Спеціальний фонд
у тому числі:
Разом
бюджет
розвитку
4
5

Разом
6

6,832,800

6,832,800

40000000

Офіційні трансферти

1,026,847,700

26,111,300

1,052,959,000

41000000

Від органів державного управління

1,026,847,700

26,111,300

1,052,959,000

41020000 Дотації
Дотації вирівнювання, що одержуються з
41020100 державного бюджету
41020600 Додаткова дотація з державного бюджету на
вирівнювання фінансової забезпеченості
місцевих бюджетів
41030000 Субвенції
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам та тимчасової державної
допомоги дітям
41030700 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво і придбання житла
військовослужбовцям та особам рядового і
начальницького складу, звільненим у запас або
відставку за станом здоров`я, віком, вислугою
років та у зв`язку із скороченням штатів, які
перебувають на квартирному обліку за місцем
проживання, членам сімей з числа цих осіб, які
загинули під час виконання ними службових
обов'язків, а також учасникам бойових дій в
Афганістані та воєнних конфліктів
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання
і водовідведення, квартирної плати, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот

307,941,000

307,941,000

284,588,900

284,588,900

23,352,100
718,906,700

26,111,300

23,352,100
745,018,000

404,487,400

404,487,400

3,385,300

3,385,300

110,117,800

110,117,800

47,462,600

47,462,600

51,599,600

51,599,600

41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та
інших передбачених законодавством пільг (крім
пільг на одержання ліків, зубопротезування,
оплату електроенергії, природного і скрапленого
газу на побутові потреби, твердого та рідкого
пічного побутового палива, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної
плати, вивезення побутового сміття та рідких
нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд
окремих категорій громадян
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією

1
2
41032300 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення виплат, визначених
Законом України "Про реструктуризацію
заборгованості з виплат, передбачених статтею
57 Закону України "Про освіту" педагогічним,
науково-педагогічним та іншим категоріям
працівників навчальних закладів"
41033100 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на комп'ютеризацію та
інформатизацію загальноосвітніх навчальних
закладів районів
41033800 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на соціально-економічний розвиток
та на розвиток інфраструктури регіонів

Загальний
фонд
3

Спеціальний фонд
у тому числі:
Разом
бюджет
розвитку
4
5

Разом
6

19,707,200

19,707,200

6,641,800

6,641,800

64,486,000

64,486,000

41034300 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування ремонту приміщень
управлінь праці та соціального захисту
виконавчих органів міських (міст
республіканського в Автономній Республіці
Крим і обласного значення) районних у містах
Києві і Севастополі та районних у містах рад
для здійснення заходів з виконання спільного із
Світовим банком проекту “Вдосконалення
системи соціальної допомоги"
41034900 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому
числі оснащення інженерних вводів
багатоквартирних житлових будинків засобами
обліку споживання води і теплової енергії,
ремонт і реконструкцію теплових мереж та
котелень, будівництво газопроводів і
газифікацію населених пунктів

780,000

780,000

16,920,300

16,920,300

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом "гроші ходять за дитиною"
41036000 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів по передачі
житлового фонду та об'єктів соціальнокультурної сфери Міністерства оборони
України у комунальну власність
41036200 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на придбання шкільних автобусів для
перевезення дітей, що проживають у сільській
місцевості
41037100 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на придбання вагонів для
комунального електротранспорту (тролейбусів і
трамваїв)

3,079,000

3,079,000

3,500,000

3,500,000

3,040,000

3,040,000

1,400,000

2,700,000

4,100,000

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією

1
2
41037900 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на оснащення сільських амбулаторій
та фельдшерсько-акушерських пунктів,
придбання автомобілів швидкої медичної
допомоги для сільських закладів охорони
здоров'я

Загальний
фонд
3

50000000

Цільові фонди
Збір
за
забруднення
навколишнього
50080000 природного середовища
Інші збори за забруднення навколишнього
природного середовища до Фонду охорони
50080200 навколишнього природного середовища
Надходження від сплати збору за забруднення
навколишнього природного середовища
50080300 фізичними особами
Всього доходів

Заступник голови ради

1,276,677,700

Спеціальний фонд
у тому числі:
Разом
бюджет
розвитку
4
5

Разом
6

5,711,000

5,711,000

1,607,900

1,607,900

1,607,900

1,607,900

1,454,000

1,454,000

153,900

153,900

78,681,200

1,355,358,900

М.М.Олещенко

Додаток 7
до рішення міської ради
від 04.07.19 № 1512
Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих /регіональних програм у 2019 році
(грн)
Найменування головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету/ відповідального
виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з
Типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Спеціальний фонд

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

0200000

02

Виконавчий комітет
Коростенської міської ради

24,774,801

0210000

02

Виконавчий комітет
Коростенської міської ради

0210150

0150

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування місцевої (регіональної) програми

0111

Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності
Програма розвитку місцевого самоврядування у
обласної ради, районної ради,
місті Коростені на 2017-2020 роки
районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної,
сільської рад
Організаційне, інформаційноПрограма із створення, розроблення
містобудівної та проектної документації територій
аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності м. Коростеня на період 2017-2019 роки
обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної,
сільської рад

0210150

0150

0111

0213112

3112

1040

Заходи державної політики з
питань дітей та їх соціального
захисту

0213123

3123

1040

Заходи державної політики з
питань сім'ї
Оздоровлення та відпочинок дітей
(крім заходів з оздоровлення
дітей, що здійснюютьтся за
рахунок коштів на оздоровлення
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи)
Надання соціальних гарантій
фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам
похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги

Дата та номер
документа, яким
затверджено
місцеву
регіональну
програму

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
500, зі змінами
Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
505, зі змінами

Усього

Загальний фонд
усього

у тому числі бюджет
розвитку

18,726,080

6,048,721

5,575,478

24,774,801

18,726,080

6,048,721

5,575,478

236,000

236,000

80,000

80,000

Міська програма щодо виконання заходів
Загальнодержавної Програми "Національний план
дій щодо реалізації конвенції ООН про права
дитини" на 2019-2022 роки

Рішення міської
ради від
29.11.2018 р. №
1270

100,000

100,000

Програма "Молодь і родина міста Коростеня на
2017-2021 роки"

Рішення міської
ради від
22.12.2016 р. №
491, зі змінами

35,000

35,000

Програма "Молодь і родина міста Коростеня на
2017-2021 роки"

Рішення міської
ради від
22.12.2016 р. №
491, зі змінами

2,150,800

2,150,800

Міська комплексна програма "Турбота" на 20172021 роки

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
494, зі змінами

5,800

5,800

0213140

3140

1040

0213160

3160

1010

0213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки
громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну
спрямованість

Міська комплексна програма "Турбота" на 20172021 роки

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
494, зі змінами

135,400

135,400

0213210

3210

1050

Організація та проведення
громадських робіт

Програма зайнятості населення м.Коростень на
2018-2020 роки

Рішення міської
ради від 21.12.17
№ 916

350,000

350,000

1

Найменування головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету/ відповідального
виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з
Типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

0213241

3241

1090

0213242

3242

1090

0215011

5011

0810

Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту

0215012

5012

0810

0215041

5041

0810

0215061

5061

0810

0215062

5062

0810

0216083

6083

Спеціальний фонд
Дата та номер
документа, яким
затверджено
місцеву
регіональну
програму

Усього

Забезпечення діяльності інших
Міська комплексна програма "Турбота" на 2017закладів у сфері соціального
2021 роки
захисту і соціального забезпечення

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
494, зі змінами

83,500

83,500

Інші заходи у сфері соціального Міська комплексна програма "Турбота" на 2017захисту і соціального забезпечення 2021 роки

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
494, зі змінами

35,000

35,000

Міська програма розвитку фізичної культури і
спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки"

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
492, зі змінами

1,902,100

1,902,100

Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань з
неолімпійських видів спорту

Міська програма розвитку фізичної культури і
спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки"

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
492, зі змінами

715,910

715,910

Утримання та фінансова
підтримка спортивних споруд

Міська програма розвитку фізичної культури і
спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки"

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
492, зі змінами

3,508,490

Забезпечення діяльності місцевих
центрів фізичного здоров'я
Міська програма розвитку фізичної культури і
населення «Спорт для всіх» та
спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки"
проведення фізкультурно-масових
заходів серед населення регіону

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
492, зі змінами

Найменування місцевої (регіональної) програми

Загальний фонд
усього

у тому числі бюджет
розвитку

2,508,490

1,000,000

1,000,000

3,551,680

2,451,680

1,100,000

1,100,000

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
492, зі змінами

500,000

500,000

0610

Проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних Міська програма забезпечення житлом дітейта інших форм виховання,
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
наближених до сімейних, та
та осіб з їх числа на 2017-2020 роки
забезпечення житлом дітей-сиріт,
осіб з їх числа

Рішення міської
ради від
22.12.2016 р. №
497, зі змінами

300,000

300,000

300,000

Рішення міської
ради від
19.10.2017 р. №
834

10,847

10,847

125,000

125,000

125,000

1,413,700

1,413,700

1,413,700

1,160,000

1,160,000

1,160,000

300,000

300,000

300,000

Підтримка спорту вищих
досягнень та організацій, які
здійснюють фізкультурноспортивну діяльність в регіоні

Міська програма розвитку фізичної культури і
спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки"

0216084

6084

0610

Витрати, пов'язані з наданням та
обслуговуванням пільгових
Міська Програма забезпечення молодих сімей та
довгострокових кредитів, наданих одиноких молодих громадян житлом в
громадянам на будівництво
м.Коростень на 2017-2020 роки
/реконструкцію/ придбання житла

0217322

7322

0443

Будівництво медичних установ та Програма економічного і соціального розвитку
закладів
міста Коростеня на 2019 рік

Рішення міської
ради від
20.12.2018 р. №
1313

0217325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та Міська програма розвитку фізичної культури і
закладів фізичної культури і спорту спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки"

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
492, зі змінами

0217330

7330

0443

0217350

7350

0443

Будівництво інших об'єктів
комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку
міста Коростеня на 2019 рік

Програма із створення, розроблення
Розроблення схем планування та містобудівної та проектної документації територій
забудови територій (містобудівної м. Коростеня на період 2017-2019 роки
документації)

Рішення міської
ради від
20.12.2018 р. №
1313
Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
505, зі змінами

2

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

0217370

7370

0490

0217650

7650

0490

0217660

7660

0490

0217680

7680

0490

0218210

8210

0380

0218410

8410

0830

Спеціальний фонд

Найменування місцевої (регіональної) програми

Реалізація інших заходів щодо
Програма розвитку міської автоматизованої
соціально- економічного розвитку інформаційної системи у м.Коростені на 2018територій
2020 роки
Проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки чи права Програма розвитку земельних відносин у
на неї
м.Коростені на 2017-2021 роки
Підготовка земельних ділянок
несільськогосподарського
призначення або прав на них
комунальної власності для
продажу на земельних торгах та
проведення таких торгів

Програма розвитку земельних відносин у
м.Коростені на 2017-2021 роки

Дата та номер
документа, яким
затверджено
місцеву
регіональну
програму

Усього

Рішення міської
ради від
19.10.2017 року №
831, зі змінами

538,050

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
504, зі змінами
Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
504, зі змінами

Членські внески до асоціацій
органів місцевого самоврядування Програма розвитку місцевого самоврядування у
місті Коростені на 2017-2020 роки
Муніципальні формування з
охорони громадського порядку

Фінансова підтримка засобів
масової інформації

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
500, зі змінами
Комплексна Програма профілактики злочинності в Рішення міської
місті Коростені на 2017-2020 роки
ради від
22.12.2016 року №
502 , зі змінами
Міська програма підтримки і розвитку засобів
масової інформації комунальної форми власності
Коростенської міської ради на 2017-2019 роки

Надання пільгових
довгострокових кредитів молодим Міська Програма забезпечення молодих сімей та
сім'ям та одиноким молодим
одиноких молодих громадян житлом в
громадянам на
м.Коростень на 2017-2020 роки
будівництво/придбання житла

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
499
Рішення міської
ради від
19.10.2017 р. №
834

Загальний фонд
усього

у тому числі бюджет
розвитку

89,050

89,050

57,104

57,104

57,104

17,224

17,224

17,224

295,000

13,400

449,000

34,000

34,000

3,985,700

3,690,700

3,262,700

3,262,700

0218821

8821

0600000

06

Відділ освіти виконавчого
комітету Коростенської
міської ради

26,602,061

15,913,295

10,688,766

5,688,766

0610000

06

Відділ освіти виконавчого
комітету Коростенської
міської ради

26,602,061

15,913,295

10,688,766

5,688,766

0611010

1010

15,383,400

9,165,400

6,218,000

1,218,000

6,526,456

2,797,800

3,728,656

3,728,656

122,510

112,400

10,110

10,110

197,700

188,700

9,000

9,000

0611020

1020

1060

Найменування головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету/ відповідального
виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з
Типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

0910

0921

0611030

1030

0921

0611090

1090

0960

Надання дошкільної освiти

Програма розвитку освіти міста Коростеня на
2017-2021 роки

Надання загальної середньої
освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч.
школою-дитячим садком,
інтернатом при школі),
спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами

Програма розвитку освіти міста Коростеня на
2017-2021 роки

Надання загальної середньої
освiти вечiрнiми (змiнними)
школами

Програма розвитку освіти міста Коростеня на
2017-2021 роки

Надання позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з
дітьми

Програма розвитку освіти міста Коростеня на
2017-2021 роки

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
495, зі змінами
Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
495, зі змінами

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
495, зі змінами
Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
495, зі змінами

180,796

180,796

3

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

0611150

1150

0990

0611161

1161

0990

0611162

1162

0990

0611170

1170

0990

0615031

5031

0810

0617325

7325

0443

0700000

07

0710000

07

0712010

0712111

2010

2111

Найменування місцевої (регіональної) програми

Методичне забезпечення
діяльності навчальних закладів

Дата та номер
документа, яким
затверджено
місцеву
регіональну
програму

Усього

Програма розвитку освіти міста Коростеня на
2017-2021 роки

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
495, зі змінами

199,500

199,500

Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти

Програма розвитку освіти міста Коростеня на
2017-2021 роки

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
495, зі змінами

487,000

412,000

Інші програми та заходи у сфері
освіти

Програма розвитку освіти міста Коростеня на
2017-2021 роки

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
495, зі змінами

69,100

69,100

Забезпечення діяльності
інклюзивно-ресурсних центрів

Програма розвитку освіти міста Коростеня на
2017-2021 роки

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
495, зі змінами

800,000

400,000

Утримання та навчальнотренувальна робота комунальних Міська програма розвитку фізичної культури і
дитячо-юнацьких спортивних шкіл спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки"

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
492, зі змінами

2,568,395

2,568,395

Будівництво споруд, установ та
закладів фізичної культури і спорту Програма розвитку місцевого самоврядування у
місті Коростені на 2017-2020 роки

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
500, зі змінами

248,000

Відділ охорони здоров'я
виконавчого комітету
Коростенської міської ради
Відділ охорони здоров'я
виконавчого комітету
Коростенської міської ради

0731

Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога населенню

0726

Первинна медична допомога
населенню, що надається
центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги

2144

0763

0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері
охорони здоров’я

0490

Внески до статутного капіталу
суб'єктів господарювання

0800000

7670

08

Міська програма розвитку охорони здоров'я на
2017-2019 роки

Міська програма розвитку охорони здоров'я на
2017-2019 роки

Міська програма розвитку охорони здоров'я на
Централізовані заходи з лікування 2017-2019 роки
хворих на цукровий та нецукровий
діабет

0712144

0717670

Спеціальний фонд

Найменування головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету/ відповідального
виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з
Типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Управління праці та
соціального захисту
населення виконавчого
комітету Коростенської
міської ради

Міська комплексна програма "Турбота" на 20172021 роки
Міська програма розвитку охорони здоров'я на
2017-2019 роки

Рішення міської
ради від
05.04.2018 року №
1023, зі змінами
Рішення міської
ради від
05.04.2018 року №
1023, зі змінами
Рішення міської
ради від
05.04.2018 року №
1023, зі змінами
Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
494, зі змінами
Рішення міської
ради від
05.04.2018 року №
1023, зі змінами

Загальний фонд
усього

у тому числі бюджет
розвитку

75,000

75,000

400,000

400,000

248,000

248,000

33,436,600

25,856,600

7,580,000

7,580,000

33,436,600

25,856,600

7,580,000

7,580,000

27,642,600

20,857,600

6,785,000

6,785,000

3,662,900

2,987,900

675,000

675,000

1,761,100

1,761,100

250,000

250,000

120,000

120,000

120,000

2,780,600

2,780,600

4

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

08

0813121

3121

1040

0813160

3160

1010

0813180

3180

1060

0813192

3192

1030

0813241

3241

0813241

3241

1000000

1010000

Спеціальний фонд

Найменування місцевої (регіональної) програми

Дата та номер
документа, яким
затверджено
місцеву
регіональну
програму

Управління праці та
соціального захисту
населення виконавчого
комітету Коростенської
міської ради

0810000

0813242

Найменування головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету/ відповідального
виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з
Типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Усього

Загальний фонд
усього

у тому числі бюджет
розвитку

2,780,600

2,780,600

Рішення міської
ради від
22.12.2016 р. №
491, зі змінами

10,000

10,000

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
494, зі змінами

692,100

692,100

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
494, зі змінами

873,000

873,000

Міська комплексна програма "Турбота" на 20172021 роки

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
494, зі змінами

70,500

70,500

1090

Забезпечення діяльності інших
Міська комплексна програма "Турбота" на 2017закладів у сфері соціального
2021 роки
захисту і соціального забезпечення

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
494, зі змінами

50,000

50,000

1090

Забезпечення діяльності інших
Програма "Молодь і родина міста Коростеня на
закладів у сфері соціального
2017-2021 роки"
захисту і соціального забезпечення

Рішення міської
ради від
22.12.2016 р. №
491, зі змінами

10,000

10,000

1,075,000

1,075,000

10

Відділ культури і туризму
виконавчого комітету
Коростенської міської ради

2,752,000

1,239,000

1,513,000

1,513,000

10

Відділ культури і туризму
виконавчого комітету
Коростенської міської ради

2,752,000

1,239,000

1,513,000

1,513,000

500,000

500,000

380,000

380,000

620,000

620,000

3242

1090

Утримання та забезпечення
діяльності центрів соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді

Програма "Молодь і родина міста Коростеня на
2017-2021 роки"

Надання соціальних гарантій
фізичним особам, які надають
Міська комплексна програма "Турбота" на 2017соціальні послуги громадянам
2021 роки
похилого віку, особам з
інвалідністю,
дітям
з
інвалідністю,
Надання пільг населенню (крім
ветеранів війни і праці, військової Міська комплексна програма "Турбота" на 2017служби, органів внутрішніх справ 2021 роки
та громадян, які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
Надання
фінансової
підтримки
громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну
спрямованість

Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення Міська комплексна програма "Турбота" на 20172021 роки

Надання спеціальної освіти
школами естетичного виховання
(музичними, художніми,
хореографічними, театральними,
хоровими, мистецькими)

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
494, зі змінами

Рішення міської
Комплексна програма розвитку культури і туризму ради від
в м.Коростень на 2017-2021 роки
05.04.2017 року №
629, зі змінами

500,000

Рішення міської
Комплексна програма розвитку культури і туризму ради від
в м.Коростень на 2017-2021 роки
05.04.2017 року №
629, зі змінами

484,800

Рішення міської
Забезпечення діяльності палаців i
Комплексна програма розвитку культури і туризму ради від
будинків культури, клубів, центрів
в м.Коростень на 2017-2021 роки
05.04.2017 року №
дозвілля та iншiх клубних закладів
629, зі змінами

620,000

1011100

1100

0960

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

1014060

4060

0828

104,800

5

Спеціальний фонд

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету/ відповідального
виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з
Типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших
закладів в галузі культури і
мистецтва

Рішення міської
Комплексна програма розвитку культури і туризму ради від
в м.Коростень на 2017-2021 роки
05.04.2017 року №
629, зі змінами

13,000

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і
мистецтва

Рішення міської
Комплексна програма розвитку культури і туризму ради від
в м.Коростень на 2017-2021 роки
05.04.2017 року №
629, зі змінами

1,077,200

1,077,200

1017622

7622

0470

Реалізація програм і заходів в
галузі туризму та курортів

Рішення міської
Комплексна програма розвитку культури і туризму ради від
в м.Коростень на 2017-2021 роки
05.04.2017 року №
629, зі змінами

57,000

57,000

69,043,524

69,043,524

1200000

Найменування місцевої (регіональної) програми

Дата та номер
документа, яким
затверджено
місцеву
регіональну
програму

Управління житловокомунального господарства
виконавчого комітету
Коростенської міської ради

12

Управління житловокомунального господарства
виконавчого комітету
Коростенської міської ради

1210000

12

1216011

6011

0610

1216012

6012

0620

Забезпечення діяльності з
виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії
Забезпечення діяльності
водопрвідно-каналізаційного
господарства

1216013

6013

0620

1216015

6015

0620

1216030

6030

0620

1216030

6030

0620

1216030

6030

0620

1216090

6090

0640

1216090

6090

0640

Усього

Загальний фонд
усього

у тому числі бюджет
розвитку

13,000

13,000

43,013,436

26,030,088

25,439,725

43,013,436

26,030,088

25,439,725

Експлуатація та технічне
Програма розвитку житлово-комунального
обслуговування житлового фонду господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки

Рішення міської
ради від
22.12.2016р. №
490, зі змінами

1,650,000

1,650,000

1,650,000

Програма розвитку житлово-комунального
господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки

Рішення міської
ради від
22.12.2016р. №
490, зі змінами

1,039,013

1,039,013

1,039,013

Програма розвитку житлово-комунального
господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки

Рішення міської
ради від
22.12.2016р. №
490, зі змінами

1,791,687

756,687

756,687

Програма розвитку житлово-комунального
господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки
Забезпечення надійної та
безперебійної експлуатації ліфтів

Рішення міської
ради від
22.12.2016р. №
490, зі змінами

300,000

300,000

300,000

1,240,000

1,240,000

334,000

334,000

400,000

400,000

Комплексна програма благоустрою та
Рішення міської
покращення стану довкілля м.Коростеня на 2018 - ради від
2021 роки
30.11.2017р. №
888
Рішення міської
Організація благоустрою
Програма розвитку місцевого самоврядування у
ради від
населених пунктів
місті Коростені на 2017-2020 роки
22.12.2016 року №
500, зі змінами
Рішення міської
ради від
Організація благоустрою
Екологічна програма міста Коростеня на 201921.02.2019 року №
населених пунктів
2021 роки
1376
Міська програма розвитку органів самоорганізації Рішення міської
ради від
Інша діяльність у сфері житлово- населення в м.Коростені на 2017-2020 роки
22.12.2016 року №
комунального господарства
501
Організація благоустрою
населених пунктів

Комплексна програма благоустрою та
Рішення міської
Інша діяльність у сфері житлово- покращення стану довкілля м.Коростеня на 2018 - ради від
2021 роки
30.11.2017р. №
комунального господарства
888

18,005,236

1,035,000

16,765,236

334,000

550,000

150,000

126,000

126,000

342,000

342,000

6

Найменування головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету/ відповідального
виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з
Типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

1216090

6090

0640

1217130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житловокомунального господарства

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житловокомунального господарства

1217370

7370

0490

1217461

7461

0456

1217461

7461

0456

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу
суб'єктів господарювання

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу
суб'єктів господарювання

1218312

8312

0512

Утилізація відходів

1218330

8330

0540

2700000

27

Спеціальний фонд

Найменування місцевої (регіональної) програми

Програма розвитку житлово-комунального
Інша діяльність у сфері житлово- господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки
комунального господарства

Дата та номер
документа, яким
затверджено
місцеву
регіональну
програму

Рішення міської
ради від
22.12.2016р. №
490, зі змінами

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
504, зі змінами
Комплексна програма благоустрою та
Рішення міської
покращення стану довкілля м.Коростеня на 2018 - ради від
2021 роки
30.11.2017р. №
888
Програма розвитку житлово-комунального
Рішення міської
господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки ради від
22.12.2016р. №
490, зі змінами
Програма розвитку земельних відносин у
м.Коростені на 2017-2021 роки

Рішення міської
ради від
19.10.2017 року №
831, зі змінами
Комплексна програма благоустрою та
Рішення міської
Утримання та розвиток
покращення стану довкілля м.Коростеня на 2018 - ради від
автомобільних доріг та дорожньої 2021 роки
30.11.2017р. №
інфраструктури за рахунок коштів
888
місцевого бюджету
Реалізація інших заходів щодо
Програма розвитку міської автоматизованої
соціально- економічного розвитку інформаційної системи у м.Коростені на 2018територій
2020 роки

Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої Програма розвитку місцевого самоврядування у
інфраструктури за рахунок коштів місті Коростені на 2017-2020 роки
місцевого бюджету
Програма розвитку житлово-комунального
господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
500, зі змінами
Рішення міської
ради від
22.12.2016р. №
490, зі змінами

Комплексна програма благоустрою та
Рішення міської
покращення стану довкілля м.Коростеня на 2018 - ради від
2021 роки
30.11.2017р. №
888
Екологічна програма міста Коростеня на 20192021 роки

Інша діяльність у сфері екології та
охорони природних ресурсів
Екологічна програма міста Коростеня на 20192021 роки

Рішення міської
ради від
21.02.2019 року №
1376
Рішення міської
ради від
21.02.2019 року №
1376

Управління економіки
виконавчого комітету
Коростенської міської ради
Управління економіки
виконавчого комітету
Коростенської міської ради

2710000

27

2710180

0180

0133

2713032

3032

1070

Інша діяльність у сфері
державного управління

Програма економічного і соціального розвитку
міста Коростеня на 2019 рік

Надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв'язку Міська комплексна програма "Турбота" на 20172021 роки

Рішення міської
ради від
20.12.2018 р. №
1313
Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
494, зі змінами

Усього

Загальний фонд
усього

у тому числі бюджет
розвитку

200,000

200,000

1,149,900

1,149,900

1,149,900

1,880,000

1,880,000

1,880,000

10,859,088

10,858,225

263,900

263,900

263,900

4,490,000

4,490,000

4,490,000

448,000

448,000

448,000

589,500

589,500

430,000

430,000

430,000

1,200,000

1,000,000

713,200

713,200

300,000

300,000

33,441,088

22,582,000

7,966,972

7,826,300

140,672

140,672

7,966,972

7,826,300

140,672

140,672

30,000

30,000

1,000,000

1,000,000

7

Спеціальний фонд

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету/ відповідального
виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з
Типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

2713033

3033

1070

Компенсаційні виплати на
пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям
громадян

Міська комплексна програма "Турбота" на 20172021 роки

2713035

3035

1070

Компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих
категорій громадян на
залізничному транспорті

Міська комплексна програма "Турбота" на 20172021 роки

2717370

7370

0490

Загальноміська програма по реалізації
Реалізація інших заходів щодо
Стратегічного плану розвитку міста Коростеня на
соціально- економічного розвитку 2017-2019 роки
територій

2717370

7370

0490

Загальноміська програма залучення інвестицій та
Реалізація інших заходів щодо
просування позитивного іміджу міста Коростень
соціально- економічного розвитку
на 2017 - 2019 роки
територій

2717610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та
середнього підприємництва

Програма по підтримці розвитку малого
підприємництва в місті Коростені на 2017 - 2019
роки

2717640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Прграма впровадження системи енергетичного
менеджменту в м.Коростені на 2017-2019 роки

2717650

7650

0490

2717660

3000000

3010000

3018110

7660

0490

8120

3700000

37

Підготовка земельних ділянок
несільськогосподарського
призначення або прав на них
комунальної власності для
продажу на земельних торгах та
проведення таких торгів

Програма розвитку земельних відносин у
м.Коростені на 2017-2021 роки

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
494, зі змінами

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

231,000

231,000

79,500

79,500

Рішення міської
ради від 22.12.16
№ 483, зі змінами

321,500

321,500

рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
486, зі змінами

164,300

164,300

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
504, зі змінами
Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
504, зі змінами

Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
494, зі змінами
Рішення міської
ради від
22.12.2016 року №
485, зі змінами
Рішення міської
ради від 22.12.16
№ 484, зі змінами

Відділ з питань цивільного
захисту виконавчого
комітету Коростенської
міської ради

30

3018120

Проведення експертної грошової
Програма розвитку земельних відносин у
оцінки земельної ділянки чи права
м.Коростені на 2017-2021 роки
на неї

Усього

Відділ з питань цивільного
захисту виконавчого
комітету Коростенської
міської ради

30

8110

Найменування місцевої (регіональної) програми

Дата та номер
документа, яким
затверджено
місцеву
регіональну
програму

Загальний фонд
усього

у тому числі бюджет
розвитку

83,096

83,096

83,096

57,576

57,576

57,576

1,555,010

1,455,010

100,000

100,000

1,555,010

1,455,010

100,000

100,000

100,000

100,000

0320

Заходи із запобігання та ліквідації
Програма забезпечення техногенної та пожежної
надзвичайних ситуацій та
безпеки, захисту населення і територій м.
наслідків стихійного лиха
Коростеня від надзвичайних ситуацій на 20172021 роки

Рішення міської
ради від
22.12.2016 р. №
503, зі змінами

364,740

364,740

0320

Заходи з організації рятування на
Програма забезпечення техногенної та пожежної
водах
безпеки, захисту населення і територій м.
Коростеня від надзвичайних ситуацій на 20172021 роки

Рішення міської
ради від
22.12.2016 р. №
503, зі змінами

1,190,270

1,090,270

560,000

560,000

Фінансове управління
виконавчого комітету
Коростенської міської ради

8

Найменування головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету/ відповідального
виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з
Типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Спеціальний фонд

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

3710000

37

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на
виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів

Програма забезпечення техногенної та пожежної
безпеки, захисту населення і територій м.
Коростеня від надзвичайних ситуацій на 20172021 роки

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на
виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів

Програма матеріально- технічного забезпечення
військових частин Збройних Сил України,
Коростенського об’єднаного міського військового
комісаріату на 2019-2023 роки

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на
виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів

Рішення міської
Комплексна Програма профілактики злочинності в ради від
місті Коростені на 2017-2020 роки
22.12.2016 року №
502, зі змінами

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування місцевої (регіональної) програми

Дата та номер
документа, яким
затверджено
місцеву
регіональну
програму

Фінансове управління
виконавчого комітету
Коростенської міської ради

Усього

Секретар міської ради

Усього

Загальний фонд

560,000

560,000

Рішення міської
ради від
22.12.2016 р. №
503, зі змінами

50,000

50,000

Рішення міської
ради від
23.05.2019 р. №
1473

500,000

500,000

10,000

10,000

169,471,568

117,370,321

усього

у тому числі бюджет
розвитку

52,101,247

46,037,641

В.Вигівський
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