Продовження додатка 6.1

Додаток 6.1
до рішення міської ради
"Про бюджет Чернігівської міської
територіальної громади
на 2022 рік"
"25" листопада 2021 року № 13/VIІI - 20

РОЗПОДІЛ
коштів бюджету розвитку Чернігівської міської територіальної громади на капітальні видатки та на здійснення заходів із
будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2022 році

_________25559000000____________
(код бюджету)
Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

грн

0200000
0210000
х

0210150

0100

0150

х

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

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

771 150,00

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

771 150,00

Державне управління

191 150,00

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності Модернізація (дообладнання) існуючої системи
обласної ради, районної ради, районної у місті технологічного відеонагляду адміністративної
ради (у разі її створення), міської, селищної, будівлі
сільської рад
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті Капітальні видатки
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад

142 950,00

Економічна діяльність
Будівництво та регіональний розвиток

480 000,00
480 000,00

0210150

0150

0111

х
х

7000
7300

х
х

1

48 200,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету
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0217330

7330

0443

х
0218200

8000
8200

х
х

0218210

8210

0380

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

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
Інша діяльність
Громадський порядок та безпека
Муніципальні формування з
громадського порядку

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Реконструкція господарських приміщень по вул.
Святомиколаївській, 33
(у рамках Програми підтримки громадських
організацій м. Чернігова на 2022 рік)

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

480 000,00

100 000,00
100 000,00
охорони

Капітальні видатки

100 000,00

0600000

Управління освіти міської ради Чернігівської міської ради

8 801 789,00

0610000

Управління освіти міської ради Чернігівської міської ради

8 801 789,00

х

0100

х

0610160

0160

0111

х

1000

х

0611010

1010

0910

Державне управління
Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
Освіта

100 000,00
Капітальні видатки

100 000,00
8 701 789,00

Надання дошкільної освiти, всього

3 159 500,00

у тому числі:
0611010

0611010

0611010

0611010

1010

1010

1010

1010

0910

0910

0910

0910

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Надання дошкільної освiти

Капітальні видатки

159 500,00

Надання дошкільної освiти

Капітальні видатки
у рамках Програми модернізації їдалень та
харчоблоків у закладах освіти м. Чернігова на
2021-2023 роки

500 000,00

Надання дошкільної освiти

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з
установкою обладнання та меблів
в
Чернігівському дошкільному навчальному закладі
№ 10 Чернігівської міської ради за адресою:
м.Чернігів, вул. Д.Самоквасова, 14 (у рамках
Програми модернізації їдалень та харчоблоків у
закладах освіти м. Чернігова на 2021-2023 роки)

1 000 000,00

Надання дошкільної освiти

Капітальний ремонт систем безпеки у закладах
дошкільної освіти №№ 10, 59, 70, 75 м.
Чернігова (у рамках Програми "Безпечний заклад
освіти" на 2021- 2024 роки)

1 500 000,00

2

0,00

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

0611020

1020

0611021

1021

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету
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0921

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

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

Надання загальної середньої освіти за рахунок
коштів місцевого бюджету, всього

4 077 789,00

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти, всього

3 077 789,00

у тому числі:
0611021

0611021

0611021

0611021

0611021

1021

1021

1021

1021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
Капітальні видатки
загальної середньої освіти

76 000,00

0921

Капітальні видатки
у рамках Програми реалізації громадського
Надання загальної середньої освіти закладами
бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові
загальної середньої освіти
на 2021-2025 роки за проектом "Сучасна
бібліотека - простір нових можливостей"

71 175,00

0921

Капітальні видатки
у рамках Програми реалізації громадського
Надання загальної середньої освіти закладами
бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові
загальної середньої освіти
на 2021-2025 роки за проектом "Творча
майстерня "Креативний простір"

930 614,00

0921

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з
установкою обладнання та меблів в
Чернігівському колегіумі № 11 Чернігівської
Надання загальної середньої освіти закладами
міської ради за адресою: м.Чернігів, проспект
загальної середньої освіти
Миру, 137 (у рамках Програми модернізації
їдалень та харчоблоків у закладах освіти м.
Чернігова на 2021-2023 роки)

1 000 000,00

0921

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з
установкою обладнання та меблів в
Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ
Надання загальної середньої освіти закладами ступенів № 34 Чернігівської міської ради за
загальної середньої освіти
адресою: м.Чернігів, вул. Текстильників, 27 (у
рамках Програми модернізації їдалень та
харчоблоків у закладах освіти м. Чернігова на
2021-2023 роки)

1 000 000,00

3

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0611022

1022

0611022

1022

0611140

1140

0611141

1141

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6.1
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету

0922

Надання загальної середньої освіти
спеціальними закладами загальної середньої
освіти для дітей, які потребують корекції
фізичного та/або розумового розвитку

0922

Надання загальної середньої освіти
спеціальними закладами загальної середньої
освіти для дітей, які потребують корекції
фізичного та/або розумового розвитку

0990

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

1 000 000,00

Капітальний ремонт систем безпеки у
Чернігівській спеціальній школі № 1
Чернігівської міської ради (у рамках Програми
"Безпечний заклад освіти" на 2021- 2024 роки)

1 000 000,00

Інші програми, заклади та заходи у сфері
освіти, всього

214 000,00

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти, всього

214 000,00

у тому числі:
0611141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Капітальні видатки

214 000,00

у тому числі:
у тому числі:

0611180

0611181

1180

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти "Нова українська школа", всього

1 250 500,00

1181

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа", всього

1 250 500,00

0990

у тому числі:

0611181

1181

0990

0700000
0710000
х

2000

х

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
Капітальні видатки
доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа"

1 250 500,00

Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради

38 235 000,00

Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради

38 235 000,00

Охорона здоров’я

38 235 000,00

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню всього,

Капітальні видатки

35 235 000,00

у тому числі:
0712010

2010

0731

4

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету
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0712010

2010

0731

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

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

2030

0733

0800000
0810000
х

3000

х

0813100

3100

х

0813104

3104

1020

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

КНП "Чернігівська міська лікарня №2"
Чернігівської міської ради

29 035 000,00

КНП "Чернігівська міська лікарня №3"
Чернігівської міської ради

6 000 000,00

КНП "Чернігівська міська лікарня №4"
Чернігівської міської ради
0712030

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

200 000,00

Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
Капітальні видатки
породіллям та новонародженим
Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
Соціальний захист та соціальне
забезпечення

3 000 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00

Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах
соціального обслуговування

17 000,00

Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні до
Капітальні видатки
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю

17 000,00

1000000

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

30 428 080,00

1010000
х

0100

х

30 428 080,00
15 500,00

1010160

0160

0111

х

1000

х

1011080

1080

0960

1011080

1080

0960

х

4000

х

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
Державне управління
Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах,
Капітальні видатки
територіальних громадах
Освіта
Надання спеціалізованої освіти мистецькими
школами всього,
у тому числі:
Надання спеціалізованої освіти мистецькими
Капітальні видатки
школами
Культура і мистецтво

1014020

4020

0822

15 500,00
357 300,00
357 300,00

357 300,00
3 155 280,00

Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і
музичних колективів, ансамблів, концертних
та циркових організацій всього,

2 930 000,00

у тому числі:
5

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Продовження додатка 6.1

1014020

4020

0822

х

7000

х

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

Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і
музичних колективів, ансамблів, концертних Капітальні видатки
та циркових організацій

1017600

7600

х

1017620

7620

х

Розвиток готельного господарства та туризму

1017622

7622

0470

Реалізація програм і заходів в галузі туризму
та курортів

1110000

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

2 930 000,00

у тому числі:
у тому числі:
Економічна діяльність
Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю

1100000

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

26 900 000,00

Капітальні видатки

26 900 000,00

26 900 000,00

26 900 000,00

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

2 498 010,00

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

2 498 010,00

х

0100

х

1110160

0160

0111

х

5000

х

Фізична культура і спорт

2 473 010,00

1115030

5030

х

Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту

2 473 010,00

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл всього,

2 473 010,00

1115031

1115031
1200000
1210000
х

5031

5031

0100

0810

0810

х

Державне управління

25 000,00

Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах, Капітальні видатки
об’єднаних територіальних громадах

25 000,00

у тому числі:
Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

Капітальні видатки

724 300,00

Капітальні видатки (у рамках виконання
Програма реалізації громадського бюджету
(бюджету участі) у місті Чернігові на 20212025 роки)
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
Державне управління
Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

6

1 748 710,00
248 892 011,00
248 892 011,00
100 000,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Продовження додатка 6.1

1210160

0160

0111

х

6000

х

Житлово-комунальне господарство

1216010

6010

х

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

Капітальні видатки

6 424 600,00

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

11 133 526,00

х
1217300
1217310

7000
7300
7310

х
х
0443

Економічна діяльність
Будівництво та регіональний розвиток
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, всього
у тому числі:

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерних майданчиків

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Розширення міського кладовища "Яцево" в м.
Чернігові

6 500 000,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Роботи у рамках Програми розвитку інженернотранспортної інфраструктури приватного сектору
м.Чернігова на 2021-2025 роки

5 798 503,00

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

Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Капітальні видатки

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

100 000,00

17 558 126,00
6 424 600,00

215 485 087,00
127 616 850,00
50 886 580,00

12 000 000,00

з них:

7

0,00

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6.1
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво централізованої каналізації вулиці
Московська (від будинку №46 до вулці
Кримської); вулиці Перемоги (від будинку №13
до вулиці Кримської); вулиці 21 Вересня (від
будинку №21 до вулиці Кримської); вулиці
Панаса Мирного (від будинку №11 до будинку
№24); вулиці Кримської (від будинку №75 до
вулиці Керченської) в м. Чернігові
(I черга
будівництва) (ОСН - "Вуличний комітет вул.
Перемоги, вул. Московська буд. 40-58, вул.
Кримська буд. 64-121, вул. 21 Вересня буд. 3862")

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво централізованого водопроводу
вулиць Банченкова, Авіації, Садова, Григоренка в
м. Чернігові (ОСН – “Вуличний комітет
“Банчавіа“)

806 999,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Реконструкція водопроводу по вулиці Київська
від вулиці Довженка до вулиці Грибоєдова в м.
Чернігові

6 628 694,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Реконструкція водопроводу по вул.Київська від
вул. Гонча до вул. Довженка в м.Чернігів

19 383 662,00

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Реконструкція об’єкту: “Відновлення мереж
зливової каналізації від житлових будинків №
152 та №154 по вул. Генерала Пухова в м.
Чернігів”

575 721,00

1217310

7310

0443

1217330

7330

0443

1217330

7330

0443

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності, всього

2 597 131,00

76 730 270,00

у тому числі:
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Відновлення та реконструкція дитячих та
спортивних майданчиків

5 000 000,00

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Розробка
проектної
документації
реконструкцію об'єктів благоустрою

1 000 000,00

на

8

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Продовження додатка 6.1

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Спортивний майданчик по вул. 1-го Травня 191в
(бюджет участі)

1 500 000,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

“З любов’ю дітям”. Дитячий майданчик на вулиці
Козацька (бюджет участі)

101 870,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Облаштування
комплексного
дитячого
майданчику у дворі Доценка - Пухова (бюджет
участі)

300 000,00

Будівництво інших об'єктів
власності

Облаштування спортивного майданчика на
Стрілецькій набережній для мешканців
мікрорайону Єськова (бюджет участі)

300 000,00

1217330

7330

0443

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

комунальної

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція скверу ім Попудренка

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об’єкту:
“Влаштування
благоустрою території по вул. Князя Чорного,4 в
м. Чернігів”

5 000 000,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Придбання та встановлення пам’ятного знаку
Жертвам Голодоморів

1 000 000,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту: "Влаштування паркової
зони для відпочинку та дозвілля по вул. Гонча
біля буд. 41-47 в м. Чернігів"

7 850 000,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту: "Влаштування території
на розі вул.Шевченка та
вул. Гонча в м.
Чернігів"

6 800 000,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об`єкту “Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинках
громадського транспорту”

2 878 400,00

1217400

7400

х

1217440

7440

х

1217442

7442

0456

45 000 000,00

Транспорт та транспортна інфраструктура,
дорожнє господарство
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури

87 868 237,00
2 774 000,00
Капітальні видатки

2 774 000,00
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Продовження додатка 6.1

1217461

7461

х

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

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, всього

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

85 094 237,00

у тому числі:
1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок Капітальні видатки
коштів місцевого бюджету

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг
Розробка проектної документації на
та дорожньої інфраструктури за рахунок
реконструкцію доріг
коштів місцевого бюджету

1 000 000,00

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг
Реконструкція перехрестя вул. Кільцева з вул. 1та дорожньої інфраструктури за рахунок
го Травня в м. Чернігів
коштів місцевого бюджету

3 714 671,00

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг
Реконструкція перехрестя вул.Малиновського з
та дорожньої інфраструктури за рахунок
вул. Шевченка в м.Чернігів
коштів місцевого бюджету

24 653 176,00

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг Будівництво майданчику на земельній ділянці
та дорожньої інфраструктури за рахунок площею 1,2000 га за адресою вул.Володимира
коштів місцевого бюджету
Дрозда в м. Чернігів

х

8000

х

1218230

8230

0380

1218300

8300

х

1218310

8310

х

1218311

8311

0511

45 936 390,00

Інша діяльність
Інші заходи громадського порядку та безпеки

15 748 798,00
Будівництво системи відеоспостереження на
бульварі по просп. Миру від Красної площі до
вул. Софії Русової в м. Чернігів

Охорона навколишнього природного
середовища
Запобігання та ліквідація забруднення
навколишнього природного середовища
Охорона та раціональне використання
природних ресурсів

9 790 000,00

2 097 658,00

13 651 140,00
13 651 140,00
Будівництво централізованої каналізації по вул.
Фікселя та по вул.Київська від вул. Гонча до вул.
Північна в м.Чернігів

13 651 140,00

1500000

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

154 569 290,00

1510000

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

154 569 290,00

х

0100

х

Державне управління
у тому числі:

4 856 912,00

10

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6.1
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

1510160

0160

0111

Капітальний ремонт частини будівлі та
Керівництво і управління у відповідній сфері
внутрішніх приміщень адміністративної будівлі,
у містах (місті Києві), селищах, селах,
розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. І.
територіальних громадах
Мазепи, 19

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері Капітальний ремонт адміністративної будівлі,
у містах (місті Києві), селищах, селах, розташованої за адресою: м. Чернігів, вул.
територіальних громадах
Рокоссовського, 20а

1510160

0160

0111

х
1511010

1000
1010

х
0910

Керівництво і управління у відповідній сфері Капітальний ремонт адміністративної будівлі,
у містах (місті Києві), селищах, селах, розташованої за адресою: м. Чернігів, проспект
територіальних громадах
Перемоги, 141
Освіта
Надання дошкільної освiти всього,

Надання дошкільної освiти

Капітальний ремонт частини приміщень
Чернігівського дошкільного навчального закладу
№27. розташованого за адресою: м. Чернігів, вул.
Преображенська, 18А

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

1 406 912,00

1 450 000,00

2 000 000,00
38 150 002,00
2 571 866,00

1511010

1010

0910

1511020

1020

х

Надання загальної середньої освіти за рахунок
коштів місцевого бюджету

35 578 136,00

1511021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти, всього

35 578 136,00

0921

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі
старого корпусу та інженерних мереж
Надання загальної середньої освіти закладами
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3,
загальної середньої освіти
розташованої за адресою: м. Чернігів, вул.
Гетьмана Полуботка, 14

10 236 886,00

1511021

1021

11

2 571 866,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1511021

1511021

1021

1021

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6.1
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

0921

Капітальний ремонт туалетів, частини системи
вентиляції та опалення, внутрішніх та зовнішніх
мереж водопостачання та водовідведення в
Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ
Надання загальної середньої освіти закладами
ступенів №19 Чернігівської міської ради,
загальної середньої освіти
розташованій за адресою: м. Чернігів, вул.
Мстиславська, 76 (Програма поліпшення
гігієнічних умов у закладах освіти м. Чернігова
на 2019-2023 роки)

1 500 000,00

0921

Капітальний ремонт туалетів, внутрішніх та
зовнішніх
мереж
водопостачання
та
Надання загальної середньої освіти закладами водовідведення в ЗНЗ №34 за адресою: м.
загальної середньої освіти
Чернігів, вул. Текстильників, 27 (Програма
поліпшення гігієнічних умов у закладах освіти м.
Чернігова на 2019-2023 роки)

1 462 000,00

1 266 904,00

1511021

1021

0921

Капітальний ремонт туалетів, внутрішніх та
зовнішніх
мереж
водопостачання
та
водовідведення в гімназії №31 гуманітарно Надання загальної середньої освіти закладами
естетичного профілю, розташованого за адресою:
загальної середньої освіти
м. Чернігів, вул. Доценка, 29 (Програма
поліпшення гігієнічних умов у закладах освіти м.
Чернігова на 2019-2023 роки)

1511021

1021

0921

Капітальний ремонт баскетбольно-волейбольного
Надання загальної середньої освіти закладами
майданчика ЗЗСО №2, розташованого за
загальної середньої освіти
адресою: м. Чернігів, вул. Савчука, 13

1 430 490,00

1511021

1021

0921

Капітальний ремонт баскетбольно-волейбольного
Надання загальної середньої освіти закладами
майданчика ЗЗСО №20, розташованого за
загальної середньої освіти
адресою: м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 8

2 153 876,00

1511021

1021

0921

Капітальний ремонт футбольного поля та бігових
Надання загальної середньої освіти закладами
доріжок ЗЗСО №32, розташованого за адресою:
загальної середньої освіти
м. Чернігів, вул. Шевчука, 11

2 314 563,00

1511021

1021

0921

Капітальний ремонт спортивних майданчиків на
Надання загальної середньої освіти закладами
території ЗЗСО №29, розташованого за адресою:
загальної середньої освіти
м. Чернігів, вул. Доценка, 9

1 778 709,00

12

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6.1
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

1511021

1021

0921

Капітальний ремонт покрівлі та частини
приміщень Чернігівської загальноосвітньої
Надання загальної середньої освіти закладами
школи №4 Чернігівської міської ради,
загальної середньої освіти
розташованої за адресою: м. Чернігів, вул.
Толстого, 17

1511021

1021

0921

Капітальний ремонт (модернізація) теплових
Надання загальної середньої освіти закладами
пунктів з установкою ІТП в закладах загальної
загальної середньої освіти
середньої освіти ЗЗСО №№ 4, 14, 20, 22, 24, 27

2 488 000,00

0921

Капітальний ремонт спортивного майданчика з
облаштуванням
сучасного
волейбольнобаскетбольного
простору
на
території
Чернігівського ліцею №32 Чернігівської міської
Надання загальної середньої освіти закладами
ради, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул.
загальної середньої освіти
Шевчука, 11 (реалізація проекту "Комплексний
спортивний майданчик" у рамках Програми
реалізації громадського бюджету (бюджету
участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки)

1 500 000,00

0921

Капітальний ремонт бігових доріжок зі
встановленням тренажерів та облаштуванням
огорожі
спортивного
майданчика
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21
Чернігівської міської ради, розташованої за
Надання загальної середньої освіти закладами
адресою: м. Чернігів, вул. Гагаріна, 27
загальної середньої освіти
(реалізація проекту "Спортивний простір
активного відпочинку для жителів мікрорайону
Подусівка" у рамках Програми реалізації
громадського бюджету (бюджету участі) у
місті Чернігові на 2021-2025 роки)

1 477 700,00

1511021

1511021

1021

1021

13

2 000 000,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1511021

1511021

1021

1021

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6.1
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

0921

Капітальний ремонт асфальтового покриття
доріжок з облаштуванням клумб та місць
відпочинку Чернігівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №7 Чернігівської міської
Надання загальної середньої освіти закладами ради, розташованої за адресою: м. Чернігів,
загальної середньої освіти
проспект Перемоги, 197 (реалізація проекту
"Красиве довкілля - здорова нація!" у рамках
Програми реалізації громадського бюджету
(бюджету участі) у місті Чернігові на 20212025 роки)

1 492 800,00

0921

Капітальний ремонт спортивної зали та
медичного
кабінету
Чернігівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 33
Чернігівської міської ради, розташованої за
адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 207б
Надання загальної середньої освіти закладами
(реалізація проекту "Сучасний спортивний зал
загальної середньої освіти
та медичний кабінет - запорука життя та
здоров’я учасників освітнього процесу" у рамках
Програми реалізації громадського бюджету
(бюджету участі) у місті Чернігові на 20212025 роки)

1 476 208,00

Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів фізикоНадання загальної середньої освіти закладами
математичного профілю №12 м. Чернігова,
загальної середньої освіти
розташованої за адресою: м. Чернігів, вул.
Доценка, 22

3 000 000,00

1511021

1021

0921

х

2000

х

1512010

2010

0731

Охорона здоров’я
Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню всього,
у тому числі:

14 550 000,00
14 550 000,00

14

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1512010

2010

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6.1

0731

1512010

2010

0731

х

4000

х

1514020

4020

0822

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

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню

Капітальний
ремонт
з
застосуванням
енергозберігаючих технологій по комплексній
термомодернізації будівлі головного корпусу
комунального некомерційного підприємства
"Чернігівська міська лікарня № 2" Чернігівської
міської ради, за адресою: м. Чернігів, вул. 1-го
Травня, 168Б з виділенням черговості: 1 черга роботи в частині будівлі "блок В"; 2 черга роботи в частині будівлі "блок Г", "Блок Д"; 3
черга - роботи в частині будівлі "блок А", "блок
Б", 4 черга - роботи в частині будівлі "блок Е",
"блок Ж", "блок І"

11 550 000,00

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню

Капітальний
ремонт
покрівлі
частини
адміністративної будівлі (патологоанатомічного
та господарського корпусів) комунального
некомерційного підприємства "Чернігівська
міська лікарня №2" Чернігівської міської ради,
розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. 1-го
Травня, 168Б

3 000 000,00

Культура і мистецтво

10 607 494,00

Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і
музичних колективів, ансамблів, концертних
та циркових організацій всього,

10 607 494,00

у тому числі:

1514020

4020

0822

х

5000

х

1515030

5030

х

Капітальний ремонт будівлі КП "Міський Палац
Фінансова підтримка філармоній, художніх і культури" за адресою: м. Чернігів, вул. Івана
музичних колективів, ансамблів, концертних Мазепи, 23. Комплексна термомодернізація
та циркових організацій
будівлі з приведенням її до сучасних вимог щодо
енергозбереження та ремонтом покрівлі та стін
Фізична культура і спорт
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту

10 607 494,00

24 116 869,00
18 356 869,00
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Продовження додатка 6.1

1515031

5031

0810

1515031

5031

0810

1515031

5031

0810

1515060

5060

х

1515062

5062

0810

х
1517300

7000
7300

х
х

1517320

7320

х

1517321

7321

0443

1517321

7321

0443

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

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл всього,
у тому числі:
Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

18 356 869,00

Капітальний ремонт КПНЗ "КДЮСШ № 2" вул.
Ціолковського, 8, м. Чернігів

16 856 869,00

Капітальний ремонт покрівлі КПНЗ "КДЮСШ
№ 2" вул. Захисників України, 3б, м. Чернігів

1 500 000,00

Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту

5 760 000,00

Капітальний ремонт будівель та прилеглої
Підтримка спорту вищих досягнень та території
комунального
некомерційного
організацій, які здійснюють фізкультурно- підприємства "Центр спортивної боротьби"
спортивну діяльність в регіоні
Чернігівської міської ради, розташованого за
адресою: вул. Музейна, 4-б, м. Чернігів

5 760 000,00

Економічна діяльність
Будівництво та регіональний розвиток
у тому числі:
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
Будівництво освітніх установ та закладів
всього,
у тому числі:

62 288 013,00
49 756 013,00
29 020 125,00
24 522 772,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція частини приміщень нового
корпусу ЗЗСО № 1, розташованого за адресою: м.
Чернігів, проспект Миру, 40

2 498 192,00

1 585 437,00

1 414 674,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція частини території та вхідної групи
Чернігівського
навчально-реабілітаційного
центру № 1 по вул. П’ятницька, 69-а в м.
Чернігові

1517321

7321

0444

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція частини території ЗЗСО №25,
розташованого за адресою: м. Чернігів, вул.
Доценка, 29

16

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1517321

1517321

1517321

1517321

1517321

1517321

7321

7321

7321

7321

7321

7321

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6.1

0443

0443

0443

0443

0443

0443

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

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція частини території ЗЗСО №35 з
облаштуванням майданчика для учнів молодших
класів, розташованого за адресою: м. Чернігів,
вул. Незалежності, 42А

1 477 463,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція частини території ЗЗСО №13 з
облаштуванням бігової доріжки та тринажерного
майданчика, розташованого за адресою: м.
Чернігів, вул. Любецька, 40

1 937 226,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво початкової школи №23 м. Чернігова
за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 187, на
земельній ділянці, яка знаходиться у постійному
користуванні, замість існуючої будівлі

10 000 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: заміна існуючих заповнень
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в
закладі дошкільної освіти №22, центр розвитку
дитини, розташованого за адресою: м. Чернігів,
проспект Миру, 267

1 500 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: заміна існуючих заповнень
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в
Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів №24, розташованого за адресою: м.
Чернігів, вул. Толстого, 148

1 500 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: заміна існуючих заповнень
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в
гімназії № 31 гуманітарно - естетичного
профілю, розташованого за адресою: м. Чернігів,
вул. Доценка, 29

1 009 780,00

Реконструкція: заміна існуючих заповнень
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19,
розташованої за адресою: м. Чернігів, вул.
Мстиславська, 76

1 600 000,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів
всього,

4 497 353,00
17

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0,00

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6.1
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

у тому числі:

1517322

1517322

7322

7322

0443

0443

1517330

7330

0443

1517330

7330

0443

1517340

7340

0443

1517340

7340

0443

1517360

7360

х

1517361

7361

0490

Будівництво медичних установ та закладів

Ландшафтна реконструкція прилеглої території 9ти поверхового палатного корпусу КНП
"Чернігівська міська лікарня №1" Чернігівської
міської ради за адресою: м. Чернігів, проспект
Миру, 44

3 000 000,00

Будівництво медичних установ та закладів

Ландшафтна реконструкція прилеглої території
комунального некомерційного підприємства
"Пологовий будинок" Чернігівської міської ради,
розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. 1-го
Травня, 172 (реалізація проекту "Благоустрій
території міського пологового будинку" у
рамках Програми реалізації громадського
бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові
на 2021-2025 роки)

1 497 353,00

у тому числі:
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності всього,
у тому числі:
Будівництво інших об'єктів комунальної
Оформлення документів з відведення земельних
власності
ділянок
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури всього:
у тому числі:
Реставрація з пристосуванням під музей
Чернігова пам'ятки архітектури місцевого
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
значення Поштової станції губернського
архітектури
казначейства (охоронний № 22-Чг) по вул.
Музейній, 8 у м. Чернігові Чернігівської області

29 100,00

29 100,00
16 673 140,00

16 673 140,00

Виконання інвестиційних проектів

4 033 648,00

Співфінансування інвестиційних проектів, що
реалізуються за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку всього,

4 033 648,00

у тому числі:

18

0,00

1517361

7361

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6.1

0490

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

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Капітальний ремонт будівлі дошкільного
Співфінансування інвестиційних проектів, що навчального закладу №2, розташованої за
реалізуються за рахунок коштів державного адресою: м. Чернігів, вул. Ціолковського, 6.
фонду регіонального розвитку
Термомодернізація будівель бюджетних закладів
міста Чернігова

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

2 573 124,00

Реставрація з пристосуванням під музей

1517361

7361

0490

1517600

7600

х

1517640

7640

0470

Чернігова пам'ятки архітектури місцевого
Співфінансування інвестиційних проектів, що
реалізуються за рахунок коштів державного значення Поштової станції губернського
фонду регіонального розвитку
казначейства (охоронний № 22-Чг) по вул.

1 460 524,00

Музейній, 8 у м. Чернігові Чернігівської області

1517640

7640

0470

Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю
Заходи з енергозбереження всього,
у тому числі:
Заходи з енергозбереження

Заходи з енергоефективної модернізації теплових
пунктів в закладах освіти: ЗДО №№ 4, 37, 60, 72,
73 та ЗЗСО №№ 7, 12, 13, 15, 18, 28, 29, 30, 31/25,
33

12 532 000,00

0,00

12 532 000,00

0,00

12 532 000,00

1900000

Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради

33 550 000,00

1910000

Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради

33 550 000,00

х

0100

х

1910160

0160

0111

Державне управління

50 000,00

Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах, Капітальні видатки
об’єднаних територіальних громадах

50 000,00

х

7000

х

1917600

7600

х

Економічна діяльність
Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

33 500 000,00
33 500 000,00
Комунальне
підприємство
"Чернігівське
тролейбусне управління" Чернігівської міської
ради

33 500 000,00

у тому числі
1917670

7670

на капітальний ремонт кабельних ліній

3 000 000,00
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Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Продовження додатка 6.1

1917670

7670

0490

1917670

7670

0490

1917670

7670

0490

1917670

7670

1917670

7670

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

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

на оновлення рухомого складу тролейбусів

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

25 000 000,00

на капітальний ремонт тролейбусної контактної
мережі

1 500 000,00

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

на придбання спецавтотранспорту

2 000 000,00

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

на капітальний ремонт головного корпусу

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

на капітальний ремонт будівлі цеху планових
ремонтів

500 000,00
1 500 000,00

2700000

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради

50 000,00

2710000

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради

50 000,00

Державне управління

50 000,00

Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах, Капітальні видатки
об’єднаних територіальних громадах

50 000,00

3100000

Фонд комунального майна Чернігівської міської ради

30 000,00

3110000

Фонд комунального майна Чернігівської міської ради

30 000,00

Державне управління

30 000,00

Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах, Капітальні видатки
об’єднаних територіальних громадах

30 000,00

Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради

1 068 000,00

Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради

1 068 000,00

Державне управління

1 068 000,00

х

0100

х

2710160

0160

0111

х

0100

х

3110160

0160

0111

3400000
3410000
х

0100

х

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах

Модернізація Порталу з метою створення
взаємодії з електронними серверами Дії

270 000,00

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах

Капітальні видатки

798 000,00

3600000

Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради

172 000,00

3610000

Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради

172 000,00
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Продовження додатка 6.1

х

0100

х

3610160

0160

0111

х

7000

х

3617600

3617660

7600

7660

х

0490

3700000
3710000
х

0100

х

3710160

0160

0111

Х

Х

Х

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

Державне управління
Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
Економічна діяльність

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Обсяг видатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об'єкта у
бюджетному періоді,
гривень

Капітальні видатки

50 000,00
122 000,00
122 000,00

Підготовка земельних ділянок комунальної
власності до продажу на конкурентних засадах
(земельних торгах) у місті Чернігові шляхом
розроблення та виготовлення документації із
землеустрою та експертної грошової оцінки
земельних ділянок

122 000,00

Фінансове управління Чернігівської міської ради

150 000,00

Фінансове управління Чернігівської міської ради

150 000,00

Державне управління
Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах

150 000,00

УСЬОГО

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

50 000,00

Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю
Підготовка
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення або
прав на них комунальної власності для
продажу на земельних торгах та проведення
таких торгів

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Капітальні видатки

150 000,00
Х

Х

Міський голова

Х

519 232 330,00

Х

Владислав АТРОШЕНКО
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