
Продовження додатка 3

(грн)

…

1200000 0,00

1210000 0,00

…

х 6000 х Житлово-комунальне господарство -4 737 328,00

1216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування

житлового фонду
Капітальні видатки

…

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки -4 737 328,00

…

х 7000 х Економічна діяльність 4 737 328,00

1217300 7300 х Будівництво та регіональний розвиток 4 737 328,00

1217310 7310 0443 4 737 328,00

у тому числі:

…

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція самопливного каналізаційного

колектору по вулиці Героїв Чорнобиля від буд.

№3 по вул. Героїв Чорнобиля до перехрестя з

вул. Юрія Мезенцева  в м. Чернігові

4 737 328,00

…

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

Додаток 3

до розпорядження міського голови 

"03" жовтня 2019 року № 140 -р

Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код ФКВКБ4 ……

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету2

Код ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС3

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, всього

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
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Продовження додатка 3

Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код ФКВКБ4 ……

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету2

Код ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС3

1217363 7363 0490 0,00

…

1217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул.

Шевченка та вул. Рокоссовського в м. Чернігів

(кошти міського бюджету)

-618 629,00

1217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул.

Шевченка та вул. Рокоссовського в м. Чернігів

(Коригування)(кошти міського бюджету)

618 629,00

…

Всього 0,00

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, всього

Заступник міського голови – 

керуючий справами виконкому С. ФЕСЕНКО
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