
Продовження додатка 4

…

0600000 153 519,00

0610000 153 519,00

…

х 1000 х Освіта 153 519,00

…

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освiти, всього 71 819,00

у тому числі:

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освiти Капітальні видатки 71 819,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при

школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами, всього 

81 700,00

у тому числі:

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при

школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки 81 700,00

…

……

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету2

Код ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС3

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

Додаток 4

до розпорядження міського голови 

"03" грудня 2019 року № 179-р

Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

Управління освіти міської  ради Чернігівської міської ради 

Управління освіти міської  ради Чернігівської міської ради 
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Продовження додатка 4

……

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету2

Код ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС3

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
Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

0700000 147 000,00

0710000 147 000,00

…

х 2000 х Охорона здоров’я 147 000,00

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню всього,
75 000,00

у тому числі:

…

КНП «Чернігівська міська лікарня №4» 

Чернігівської міської ради
75 000,00

…

Стоматологічна допомога населенню 72 000,00

у тому числі:

КНП «Чернігівський міський стоматологічний 

центр» Чернігівської міської ради
72 000,00

…

1100000 0,00

1110000 0,00

…

х 1000 х Освіта 0,00

1111090 1090 0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

Капітальні видатки у рамках Міської комплексної

цільової Програми “Місто Чернігів - дружнє до

сім'ї та дітей” на 2019-2023 роки, затвердженої

рішенням міської ради від 27.09.2018 № 34/VII-1

зі змінами

66 000,00

21000712100 0722

0712010 2010 0731 Капітальні видатки

Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради

Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

Капітальні видатки
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Продовження додатка 4

……

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету2

Код ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС3

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
Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

1111090 1090 0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

Капітальні видатки у рамках Програми реалізації

громадського бюджету (бюджету участі) у місті

Чернігові на 2016 - 2020 роки, затверджена

рішенням міської ради від 28.12.2015 №2/VII-5 

-66 000,00

…

1500000 0,00

1510000 0,00

…

х 1000 х Освіта -570 349,00

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освiти всього, -96 849,00

у тому числі:

…

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освiти

Капітальний ремонт віконних блоків на

енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти  №14  

"Малятко", розташованому за адресою: м.

Чернігів, вул. Івана Мазепи, 58

-123 612,00

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освiти

Капітальний ремонт з заміною віконних блоків на

енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти №10, 

розташованому за адресою: м. Чернігів, вул.

Дмирта Самоквасова, 14

26 763,00

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при

школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами всього, 

-473 500,00

у тому числі:

…

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
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Продовження додатка 4

……

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету2

Код ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС3

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
Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при

школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 3, розташованої за

адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка,

14. Термомодернізація будівель бюджетних

закладів міста Чернігова

-93 000,00

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при

школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами 

Капітальний ремонт будівлі Чернігівського

колегіуму №11, розташованого за адресою: м.

Чернігів, проспект Миру, 137

-380 000,00

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при

школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами 

Капітальний ремонт басейну Чернігівського

колегіуму №11, розташованого за адресою: м.

Чернігів, проспект Миру, 137 (розробка ПКД)

-500,00

…

х 2000 х Охорона здоров’я -46,00

1512010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню всього,
-46,00

у тому числі:

…

1512010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Капітальний ремонт з застосуванням

енергозберігаючих технологій по комплексній

термомодернізації будівлі 3-го поліклінічного

відділення Чернігівської міської лікарні №1 по

проспекту Миру, 44 у м. Чернігові

-46,00

…

х 6000 х Житлово-комунальне господарство -68 177,00
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Продовження додатка 4

……

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету2

Код ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС3

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
Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

1516090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства всього, 
-68 177,00

у тому числі:

…

1516090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт частини приміщень Палацу

урочистих подій по вул. Пушкіна, 15 в м.

Чернігові

-68 177,00

х 7000 х Економічна діяльність 2 138 572,00

1517300 7300 х Будівництво та регіональний розвиток 2 138 572,00

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства всього,
-250 000,00

у тому числі:

…

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція зеленої зони вздовж правого берега

річки Стрижень від вул. Гетьмана Полуботка до

вул. Коцюбинського в м. Чернігові

-250 000,00

1517320 7320 х
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-48 286,00

1517321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та закладів 

всього,
-48 286,00

у тому числі:

…

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: заміна існуючих заповнень

віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в

закладі дошкільної освіти № 53, Центр Софії

Русової, розташованому за адресою: м. Чернігів,

вул. Олега Кошового, 8 А

-44 986,00

…
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Продовження додатка 4

……

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету2

Код ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС3

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
Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Проект "Сучасний мультиспортивний комплекс на

території ЗНЗ № 13 – запорука активного дозвілля

жителів мікрорайону" - реконструкція, за

адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 40

-10 000,00

…

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Водовідведення атмосферних опадів з території

спеціалізованої загальноосвітньої школи №1 з

поглибленим вивченням іноземних мов,

розташованої за адресою: м. Чернігів, проспект

Миру, 40 - реконструкція

6 700,00

…

1517330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної 

власності всього,
-352 000,00

у тому числі:

1517330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної 

власності

Ландшафтна реконструкція прилеглої території

КП «Міський Палац культури» за адресою м.

Чернігів, вул. Івана Мазепи, 23 

-352 000,00

…

1517360 7360 х Виконання інвестиційних проектів 2 788 858,00

…

1517363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій,

всього

2 788 858,00

у тому числі:

1517363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Будівництво дитячого садку-ясел в першому

мікрорайоні житлового району “Масани” в м.

Чернігів 

2 788 858,00

…
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Продовження додатка 4

……

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету2

Код ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС3

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
Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

х 8000 х Інша діяльність -1 500 000,00

1518300 8300 х
Охорона навколишнього природного 

середовища
-1 500 000,00

1518310 8310 х
Запобігання та ліквідація забруднення 

навколишнього природного середовища
-1 500 000,00

1518311 8311 0511
Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів

Реконструкція об’єкту: "Екологічне покращення

гідрологічного режиму та санітарного стану

водойми № 3 в районі вул. Стрілецької у м.

Чернігові

-1 500 000,00

…

Всього 300 519,00

Н. ХОЛЬЧЕНКОВАСекретар міської ради
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