
Продовження додатка 4

…

0600000 0,00

0610000 0,00

…

х 1000 х Освіта 0,00

…

х 7000 х Економічна діяльність 0,00

0617300 7300 х Будівництво та регіональний розвиток 0,00

0617320 7320 0443
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
0,00

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та закладів, 

всього
0,00

у тому числі:

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Капітальні видатки (улаштування покриття із

плиток по ЗЗСО № 28)
-44 102,74

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Капітальні видатки (улаштування покриття із

плиток по ЗЗСО № 29)
-38 061,05

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція огорожі майданчика у закладі

загальної середньої освіти № 3, який знаходиться

за адресою: вул. Гетьмана Полуботка, 14

82 163,79

…

Додаток 4

до розпорядження міського голови 

"12" грудня 2019 року № 185-р

Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

Управління освіти міської  ради Чернігівської міської ради 

Управління освіти міської  ради Чернігівської міської ради 

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
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Продовження додатка 4

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

1000000 200 000,00

1010000 200 000,00

…

х 4000 х Культура і мистецтво 200 000,00

1014020 4020 0822

Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і

музичних колективів, ансамблів, концертних та

циркових організацій

Капітальні видатки 200 000,00

…

1200000 -7 142 340,00

1210000 -7 142 340,00

…

х 6000 х Житлово-комунальне господарство -4 843 543,00

…

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки -4 843 543,00

…

х 7000 х Економічна діяльність -2 298 797,00

1217300 7300 х Будівництво та регіональний розвиток -5 846 167,00

1217310 7310 0443 -1 264 127,00

у тому числі:

… 0,00

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
Будівництво контейнерних майданчиків 0,00

з них:

…

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.

Генерала Пухова, 140 в м.Чернігів (коригування)
3 600,00

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

Управління культури та туризму  Чернігівської міської ради 

Управління культури та туризму  Чернігівської міської ради 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, всього

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
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Продовження додатка 4

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

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Будівництво контейнерного майданчика по

вул. Рокоссовського,40 в м.Чернігів
-3 600,00

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

-5 028 200,00

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 (перерахунок

у поточні ціни). Коригування

6 127 850,00

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція самопливного каналізаційного

колектору від житлового будинку №12 по вулиці

Олександра Самійленка до каналізаційної

насосної станції №3 по вулиці Мстиславська, 100-

а  в м. Чернігів

-2 363 777,00

…

1217330 7330 0443 -4 282 040,00

у тому числі:

…

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів  комунальної 

власності
Відновлення дитячих та спортивних майданчиків -32 740,00

з них:

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів  комунальної 

власності

Відновлення дитячого ігрового майданчика по

вул. Рокоссовського, 6
-6 160,00

Будівництво інших об'єктів комунальної власності, всього
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Продовження додатка 4

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

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів  комунальної 

власності

Відновлення дитячого ігрового майданчика по

вул. Рокоссовського, 12
-8 860,00

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів  комунальної 

власності

Відновлення дитячого ігрового майданчика по

вул. Дніпровська, 35
-8 860,00

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів  комунальної 

власності

Відновлення дитячого ігрового майданчика по

вул. Академіка Павлова, 17
-8 860,00

…

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів  комунальної 

власності

Реконструкція зеленої зони по вул.Незалежності,

16-32 в м.Чернігові (Коригування)
-4 249 300,00

…

1217360 7360 х Виконання інвестиційних проектів -300 000,00

…

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 (з

виготовленням проектної документації)

(Коригування) (за рахунок залишків cубвенції з

державного бюджету місцевим бюджетам на

здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій)

-154 594,56

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 (з

виготовленням проектної документації)

(Коригування) (співфінансування з міського

бюджету на залишки cубвенції з державного

бюджету місцевим бюджетам на здійснення

заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій)

-4 637,84
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Продовження додатка 4

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

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 (з

виготовленням проектної документації)

(Коригування 2) (за рахунок залишків cубвенції з

державного бюджету місцевим бюджетам на

здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій)

154 594,56

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 (з

виготовленням проектної документації)

(Коригування 2) (співфінансування з міського

бюджету на залишки cубвенції з державного

бюджету місцевим бюджетам на здійснення

заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій)

4 637,84

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 (з

виготовленням проектної документації)

(Коригування) (за рахунок cубвенції з державного

бюджету місцевим бюджетам на здійснення

заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій)

-2 624 900,58
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Продовження додатка 4

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

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 (з

виготовленням проектної

документації)(Коригування)(співфінансування з

міського бюджету на cубвенцію з державного

бюджету місцевим бюджетам на здійснення

заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій)

-78 747,02

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 (з

виготовленням проектної документації)

(Коригування 2) (за рахунок cубвенції з

державного бюджету місцевим бюджетам на

здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій)

2 624 900,58

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 (з

виготовленням проектної

документації)(Коригування 2)(співфінансування з

міського бюджету на cубвенцію з державного

бюджету місцевим бюджетам на здійснення

заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій)

78 747,02

…
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Продовження додатка 4

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

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

Реконструкція водопроводу по вулиці Героїв

Чорнобиля від проспекту Миру до перехрестя

вулиць 77-ої Гвардійської дивізії та Київської в м.

Чернігові

(за рахунок cубвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих

територій)

-18 260 285,25

1217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

Реконструкція водопроводу по вулиці Героїв

Чорнобиля від проспекту Миру до перехрестя

вулиць 77-ої Гвардійської дивізії та Київської в м.

Чернігові

(співфінансування з міського бюджету на

субвенцію з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій)

-547 808,56

1217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

Реконструкція водопроводу по вулиці Героїв

Чорнобиля від проспекту Миру до перехрестя

вулиць 77-ої Гвардійської дивізії та Київської в м.

Чернігові (Коригування)

(за рахунок cубвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих

територій)

18 260 285,25
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Продовження додатка 4

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

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

Реконструкція водопроводу по вулиці Героїв

Чорнобиля від проспекту Миру до перехрестя

вулиць 77-ої Гвардійської дивізії та Київської в м.

Чернігові (Коригування)

(співфінансування з міського бюджету на

субвенцію з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій)

547 808,56

…

1217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

Капітальний ремонт тротуару впродовж

житлового будинку за адресою: вул. Незалежності,

64 в м. Чернігів (з виготовленням проектної

документації) (за рахунок cубвенції з державного

бюджету місцевим бюджетам на здійснення

заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій)

-300 000,00

1217400 7400 х
Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство
3 547 370,00

1217440 7440 х
Утримання та розвиток транспортної 

інфраструктури
-854 615,00

1217442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об’єктів 

транспортної інфраструктури
Капітальні видатки -854 615,00

1217442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об’єктів 

транспортної інфраструктури
Будівництво світлофорних об"єктів 0,00

з них:

8



Продовження додатка 4

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

1217442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об’єктів 

транспортної інфраструктури

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті

вул. Гетьмана Полуботка – вул. Гонча в м.

Чернігів

…

1217460 7460 х 4 401 985,00

у тому числі:

1217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг

та дорожньої інфраструктури за рахунок

коштів місцевого бюджету

Капітальні видатки 152 685,00

…

1217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг

та дорожньої інфраструктури за рахунок

коштів місцевого бюджету

Реконструкція дороги вул. Реміснича (від просп. 

Перемоги до вул. Івана Мазепи)(Коригування)
4 249 300,00

1218200 8200 х Громадський порядок та безпека 0,00

1218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Роботи у рамках Програми "Безпечне місто

Чернігів на 2018-2020 роки", затвердженої

рішенням міської ради від 30.11.2017 року

№25/VII - 2

0,00

з них:

1218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Будівництво системи відеоспостереження на

перехресті вул. Князя Чорного та вул. Реміснича в

м. Чернігів

-14 150,00

1218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
Будівництво системи відеоспостереження в сквері

ім. Богдана Хмельницького в м. Чернігів
-71 350,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, всього
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Продовження додатка 4

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

1218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Будівництво системи відеоспостереження по

просп. Перемоги (від перехрестя просп. Перемоги

– вул. Олега Міхнюка до перехрестя просп.

Перемоги – вул. Олександра

Молодчого) в м. Чернігів

-85 800,00

1218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Будівництво системи відеоспостереження на

перехресті вул. Рокоссовського та вул.

Всіхсвятська в м. Чернігів

-13 800,00

1218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Будівництво системи відеоспостереження на

перехресті вул. Івана Мазепи та вул. Музична в м.

Чернігів

189 150,00

1218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Будівництво системи відеоспостереження на

бульварі по просп. Миру від Красної площі до вул.

Софії Русової в м. Чернігів

-300 000,00

1218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Будівництво системи відеоспостереження по

просп. Миру на виїзді з міста Чернігів в напрямку

міста Ріпки (Коригування)

380 470,00

1218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Будівництво системи зберігання та обробки даних

(створення моніторингового центру та мережі

передавання даних) в м. Чернігів (Коригування 2)

-84 520,00

…

1500000 -1 556 780,00

1510000 -1 556 780,00

…

х 1000 х Освіта -20 908,00

…

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
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Продовження додатка 4

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

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, 

-20 908,00

у тому числі:

…

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при

школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами 

Проект "Створення зони відпочинку за адресою

проспект Миру, 40" – капітальний ремонт
-20 908,00

…

х 2000 х Охорона здоров’я -1 003 944,00

…

1512030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 

породіллям та новонародженим всього,
-1 003 944,00

у тому числі:

1512030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 

породіллям та новонародженим

Капітальний ремонт КНП "Пологовий будинок"

Чернігівської міської ради по вул. 1-го Травня, 172 

в м. Чернігові. Комплексна термомодернізація

-1 003 944,00

…

х 7000 х Економічна діяльність -17 817,00

1517300 7300 х Будівництво та регіональний розвиток -17 817,00

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства всього,
599 800,00

у тому числі:
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Продовження додатка 4

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

…

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Будівництво централізованої каналізації по

вулицям Стрілецькій, Алексєєва, Василя Будника,

Волонтерів та Добровольців у м. Чернігові

599 800,00

…

1517320 7320 х
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-9 466,00

1517321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та закладів 

всього,
-1 243,00

у тому числі:

…

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

-1 243,00

…

1517322 7322 0443
Будівництво медичних установ та закладів 

всього, 
-8 223,00

у тому числі:

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Ландшафтна реконструкція прилеглої території 9-

ти поверхового палатного корпусу КНП

"Чернігівська міська лікарня №1" Чернігівської

міської ради за адресою: м. Чернігів, проспект

Миру, 44 (розробка ПКД)

-8 223,00

…

1517360 7360 х Виконання інвестиційних проектів -608 151,00

…
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Продовження додатка 4

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

1517363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій,

всього

-608 151,00

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 

1 000 000,00

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.Чернігові: зовнішні мережі електропостачання

-46 100,00

…

1517363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Капітальний ремонт спортивної зали та

приміщень загальноосвітнього навчального

закладу № 7 за адресою: м. Чернігів, проспект

Перемоги, 197  

-5 271,00

…

1517363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Капітальний ремонт спортивного майданчика

Чернігівського ліцею № 15, по вул. Козацька, 4Б

(за рахунок cубвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих

територій)

-104 989,00

…

х 8000 х Інша діяльність -514 111,00

1518300 8300 х
Охорона навколишнього природного 

середовища
-514 111,00
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Продовження додатка 4

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

1518310 8310 х
Запобігання та ліквідація забруднення 

навколишнього природного середовища
-514 111,00

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

-514 111,00

…

Всього -8 499 120,00

Н. ХОЛЬЧЕНКОВАСекретар міської ради

14


