Продовження додатка 6

Додаток 6
до рішення міської ради
"Про бюджет Чернігівської міської
територіальної громади
на 2021 рік"
"24" грудня 2020 року № 3/VIІI - 29
у редакції рішення міської ради
"25" березня 2021 року № 6/VIII - 15

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 2021 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

0210150

0100

0150

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

310 900,00

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

310 900,00

Державне управління

213 900,00

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

0111

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

49 900,00

164 000,00

1

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

х

3000

х

0213240

3240

х

0213242

3242

1090

0213242

3242

1090

х
0218200

8000
8200

х
х

0218210

8210

0380

0600000
0610000
х

0100

х

0610160

0160

0111

х

1000

х

0611010

1010

0910

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

Соціальний захист та соціальне
забезпечення
у тому числі:
Інші заклади та заходи
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення всього,
у тому числі:

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення всього,

Інша діяльність
Громадський порядок та безпека
Муніципальні формування з
громадського порядку

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

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

Капітальні видатки
(у рамках Програми підтримки громадських
організацій міста Чернігова на 2021 рік,
затвердженої рішенням міської ради від
24.12.2020 року № 3/VIII- 3)

17 000,00

80 000,00
80 000,00
охорони

Капітальні видатки

80 000,00

Управління освіти міської ради Чернігівської міської ради

27 187 907,96

Управління освіти міської ради Чернігівської міської ради

27 187 907,96

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

14 000,00
Капітальні видатки

14 000,00
3 865 448,96

Надання дошкільної освiти, всього

341 609,00

у тому числі:
0611010

1010

0611010

1010

0611020

1020

0611021

1021

0910

0910

0921

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Надання дошкільної освiти

Капітальні видатки

Надання дошкільної освiти

Капітальні видатки у рамках Програми
забезпечення діяльності та виконання доручень
виборців депутатами Чернігівської міської ради
на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради
від 24.12.2020 № 3/VIII - 28

318 000,00

23 609,00

Надання загальної середньої освіти за рахунок
коштів місцевого бюджету, всього

666 688,04

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти, всього

666 688,04

2

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
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

у тому числі:
0611021

0611021

1021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
Капітальні видатки
загальної середньої освіти

0921

Капітальні видатки
у рамках Програма реалізації громадського
Надання загальної середньої освіти закладами
бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові
загальної середньої освіти
на 2021-2025 роки за проектом "Школа
домедичної допомоги"

35 000,00

115 872,04

500 000,00

0611021

1021

0921

Капітальні видатки у рамках Програми
забезпечення діяльності та виконання доручень
Надання загальної середньої освіти закладами
виборців депутатами Чернігівської міської ради
загальної середньої освіти
на 2021 рік, затвердженої рішенням міської
ради від 24.12.2020 № 3/VIII - 28

0611021

1021

0921

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

15 816,00

0611070

1070

0960

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

15 000,00

у тому числі:

0611070

1070

0611140

1140

0611141

1141

0960

0990

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

Капітальні видатки

15 000,00

Інші програми, заклади та заходи у сфері
освіти, всього

607 000,00

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти, всього

607 000,00

у тому числі:
0611141

1141

0611150

1150

0611151

1151

0990

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Капітальні видатки

607 000,00

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів, всього

182 000,00

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів за рахунок коштів місцевого бюджету, всього

82 000,00

у тому числі:

3

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

0611151

1151

0990

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

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

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

82 000,00

0611154

1154

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів за рахунок залишку коштів за освітньою
субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове
призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету
Міністрів України у попередньому бюджетному
періоді), всього

0611154

1154

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів за рахунок залишку коштів за освітньою
субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове

0611180

1180

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

1 400 000,00

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

1 400 000,00

0611181

0990

100 000,00

Капітальні видатки

100 000,00

у тому числі:
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"
Надання освіти за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами,
всього

0611181

1181

0990

1 400 000,00

0611200

1200

0990

0611200

1200

0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами

0611210

1210

0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за
субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами, всього

74 151,92

0611210

1210

0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за
субвенцією з державного бюджету місцевим
Капітальні видатки
бюджетам на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами

74 151,92

х
0617300

7000
7300

х
х

579 000,00

Капітальні видатки

579 000,00

Економічна діяльність
Будівництво та регіональний розвиток

23 308 459,00
23 308 459,00

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

Продовження додатка 6

0617320

7320

0443

Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення

22 958 259,00

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів,
всього

22 958 259,00

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

у тому числі:
0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0617321

0617321

7321

7321

0443

0443

Капітальний ремонт теплового пункту з
установкою ІТП у ЗЗСО №35
Капітальний
ремонт
(модернізація)
індивідуальних теплових пунктів у ЗЗСО
№2,4,9,11,14,19,20,21,22,24,27,32,34

500 000,00
1 500 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з
установкою обладнання та меблів в закладі
дошкільної освіти № 10 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

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1 500 000,00

1 500 000,00

2 500 000,00

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з
установкою обладнання та меблів в закладі
загальної середньої освіти № 35 за адресою:
м.Чернігів, вул. Незалежності, 42а (у рамках
Програми модернізації їдалень та харчоблоків у
закладах освіти м. Чернігова на 2021-2023 роки)

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт систем безпеки ЗДО №№
56, 59, 65, ЗЗСО №№ 5,6,9 м.Чернігова (у рамках
Програми "Безпечний заклад освіти" на 20212024 роки)

5

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0,00

0617321

0617321

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

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

1 600 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт приміщень санвузлів у
закладі загальної середньої освіти № 29, який
розташований за адресою м. Чернігів, вул.
Доценка, 9 (за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на 01.01.2021)

2 800 000,00

9 000 000,00

1 058 259,00

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт з облаштування пристроїв
блискавко захисту закладів дошкільної освіти
та закладів загальної середньої освіти

0617360

7360

х

0617363

7363

0490

0490

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

Будівництво освітніх установ та закладів

0617321

7363

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Капітальний ремонт приміщень санвузлів у
закладі загальної середньої освіти № 1, який
розташований за адресою м. Чернігів, проспект
Миру, 40 (за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на 01.01.2021)

Капітальний ремонт по проведенню локальної
мережі з доступу до інтернету в закладах
загальної середньої освіти (за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на
01.01.2021)

0617363

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Виконання інвестиційних проектів
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення
заходів
щодо
соціальноекономічного розвитку окремих територій
всього,

350 200,00
350 200,00

Капітальний ремонт ганку із заміною вхідних
дверних блоків закладу загальної середньої
Виконання інвестиційних проектів в рамках освіти № 13, за адресою м. Чернігів, вул.
здійснення
заходів
щодо
соціально- Любецька, 40 (за рахунок залишку cубвенції з
економічного розвитку окремих територій
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

6

340 000,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0617363

7363

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

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 ганку із заміною вхідних
дверних блоків закладу загальної середньої
освіти № 13, за адресою м. Чернігів, вул.
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Любецька, 40 (співфінансування з бюджету м.
здійснення
заходів
щодо
соціальноЧернігова на залишок cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

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

10 200,00

0700000

Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради

32 436 049,00

0710000

Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради

32 436 049,00

Охорона здоров’я

31 880 721,00

х

2000

х

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню всього,

Капітальні видатки

29 296 721,00

у тому числі:
0712010

2010

0731

КНП "Чернігівська міська лікарня №2"
Чернігівської міської ради

21 271 721,00

КНП "Чернігівська міська лікарня №3"
Чернігівської міської ради

8 000 000,00

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

0712080

2030

2080

0733

0721

х
0717300

7000
7300

х
х

0717320

7320

0443

Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню всього,
у тому числі:
КНП "Дитяча поліклініка №1" Чернігівської
міської ради
КНП "Дитяча поліклініка №2" Чернігівської
міської ради
Економічна діяльність
Будівництво та регіональний розвиток
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення

25 000,00
Капітальні видатки

1 600 000,00

Капітальні видатки

984 000,00

249 800,00
734 200,00
555 328,00
555 328,00
25 000,00

7

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

0717322

7322

0443

0717360

7360

х

0717363

7363

0490

0717363

0717363

7363

7363

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

Будівництво медичних установ та закладів

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

Капітальні видатки (виготовлення технічної
документації для КНП "Чернігівська міська
лікарня №2" Чернігівської міської ради )

Виконання інвестиційних проектів
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення
заходів
щодо
соціальноекономічного розвитку окремих територій
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

25 000,00
530 328,00
530 328,00

0490

Придбання медичного обладнання, а саме:
газоаналізатор крові — 2 од. для комунального
некомерційного підприємства “Чернігівська
Виконання інвестиційних проектів в рамках
міська лікарня № 2” Чернігівської міської ради
здійснення
заходів
щодо
соціально(за рахунок залишку cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

514 881,00

0490

Придбання медичного обладнання, а саме:
газоаналізатор крові — 2 од. для комунального
некомерційного підприємства “Чернігівська
Виконання інвестиційних проектів в рамках міська лікарня № 2” Чернігівської міської ради
здійснення
заходів
щодо
соціально- (співфінансування з бюджету м. Чернігова на
економічного розвитку окремих територій
залишок cубвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

15 447,00

0800000
0810000
х

3000

х

0813100

3100

х

Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
Соціальний захист та соціальне
забезпечення

16 000,00
16 000,00
16 000,00

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

16 000,00

8

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0813104

3104

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

1020

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

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

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

16 000,00

1000000

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

1 397 285,00

1010000
х

0100

х

1 397 285,00
14 600,00

1010160

0160

0111

х

1000

х

1011080

1080

0960

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 спеціальної освіти мистецькими
Капітальні видатки
школами

1011080

1080

0960

х

4000

х

1014020

4020

1014030

4030

Надання спеціальної освіти мистецькими
школами

14 600,00
742 822,00
732 822,00

Капітальні видатки у рамках Програми
забезпечення діяльності та виконання доручень
виборців депутатами Чернігівської міської ради
на 2021 рік, затвердженої рішенням міської
ради від 24.12.2020 № 3/VIII - 28

10 000,00

Культура і мистецтво

611 863,00

0822

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

439 063,00

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

Капітальні видатки

157 800,00
15 000,00
15 000,00

1014080

4080

0829

Інші заклади та заходи в галузі культури і
Капітальні видатки
мистецтва

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в
галузі культури і мистецтва

х

7000

х

Економічна діяльність

28 000,00

1017600

7600

х

Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю

28 000,00

1017620

7620

х

Розвиток готельного господарства та туризму

28 000,00

1017622

7622

0470

Реалізація програм і заходів в галузі туризму
та курортів

1100000

Капітальні видатки

Капітальні видатки

28 000,00

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

2 690 236,00
9

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
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

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

1110000
х

1000

х

1111070

1070

0960

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

2 690 236,00

Освіта

122 600,00

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

122 600,00

у тому числі:
Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми

Капітальні видатки (у рамках Програми
реалізації громадського бюджету (бюджету
участі) у місті Чернігові на 2021 - 2025 роки)

1111070

1070

0960

х

5000

х

Фізична культура і спорт

2 567 636,00

Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту

2 567 636,00

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

2 567 636,00

1115030

5030

х

1115031

5031

0810

1115031

1115031

1115031

5031

5031

5031

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

122 600,00

Капітальні видатки

1 048 136,00

0810

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

Капітальні видатки (у рамках виконання
Програма реалізації громадського бюджету
(бюджету участі) у місті Чернігові на 20212025 роки)

1 493 000,00

0810

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

Капітальні видатки (у рамках Програми
забезпечення діяльності та виконання доручень
виборців депутатами Чернігівської міської ради
на 2021 рік, затвердженої рішенням міської
ради від 24.12.2020 № 3/VIII - 28)

0810

1200000
1210000
х

0100

х

1210160

0160

0111

х

6000

х

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
Державне управління
Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах

26 500,00

386 345 870,00
386 345 870,00
125 000,00

Капітальні видатки

125 000,00

Житлово-комунальне господарство

51 452 545,00
10

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

1216010

6010

х

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

Капітальні видатки

6 437 500,00

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

44 779 377,00

1216090

6090

0640

х
1217300
1217310

7000
7300
7310

х
х
0443

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Освіти, 4 а в м. Чернігів

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Освіти, 8 в м. Чернігів
Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Освіти, 10 в м. Чернігів
Будівництво контейнерного майданчика по вул. 1
Травня, 191-в в м. Чернігів

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, %

6 437 500,00

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

235 668,00
314 529 265,00
134 942 878,00
79 893 092,00

Будівництво контейнерних майданчиків

12 000 000,00

з них:
1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по
просп. Перемоги, 203 в м. Чернігів

584 690,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Шевченка, 110 в м. Чернігів

617 789,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Рокоссовського, 23 в м. Чернігів

987 965,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Розширення міського кладовища "Яцево" в м.
Чернігові, площею 4,8991 га

9 176 786,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

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

14 615 248,00

11

620 523,00
425 546,00
417 652,00
400 613,00

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
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

з них:

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

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

8 025 824,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Реконструкція водопроводу по вул.Київська від
перехрестя з проспектом Миру до вул.Довженка
в м. Чернігів (Коригування) (ІІ черга)

17 860 320,00

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, 100а в м. Чернігів

18 214 914,00

1217310

7310

0443

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності, всього

5 984 372,41

53 900 975,00

у тому числі:
1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція спортивних майданчиків для гри в
футбол, волейболз влаштуванням штучного
покриття в м.Чернігів

4 620 000,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Відновлення дитячих та спортивних майданчиків

5 434 500,00

з них:

12

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

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту: "Влаштування сноупарку
для зимових видів спорту в м.Чернігів" (бюджет
участі)

295 800,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту: "Влаштування паркової
зони для відпочинку та дозвілля" (бюджет участі)

1 500 000,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Будівництво об'єкту
(бюджет участі)

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція сходів на підйомі між
вул.Іллінською та Свято-Троїцьким собором в м.
Чернігів

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція скверу ім Попудренка

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Будівництво майданчиків для вільного вигулу
собак

3 937 000,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція зеленої зони по вул.Незалежності,
16-32 в м.Чернігові

6 237 280,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

7 530 103,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

2 732 489,00

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

Реконструкція об’єкту “Влаштування скейт-парку
на бульварі по просп. Миру від вул. Івана Мазепи
до вул. С. Русової в м.Чернігів”
Розробка
проектної
документації
на
реконструкцію об'єктів благоустрою
Створення дитячого майданчику та зони
відпочинку з додатковим озелененням на
території багатоповерхових будинків 191, 191а,
191б, 191в, 193 по вул. 1-го Травня (бюджет
участі)

“Собачий

майданчик”

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

2 448 804,00

2 000 000,00

1 500 000,00

178 800,00

1 368 719,00

14 117 480,00

з них:

13

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217330

1217330

1217330

1217330

7330

7330

7330

7330

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
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

Реконструкція
об`єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на
зупинці
громадського
транспорту
"Поліклініка №3"
(просп. Миру, 44) (автобусна) в м. Чернігів"

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

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "вул.
Генерала Бєлова"(вул. Генерала Бєлова, 14) в м.
Чернігів"

76 367,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "вул.
Генерала Бєлова"(вул. Генерала Бєлова, 11) в м.
Чернігів"

76 367,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "7-й
мікрорайон"(вул. Генерала Бєлова, 4-а) в м.
Чернігів"

79 990,00

76 367,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "Районна
лікарня"(вул. Шевченка, 101)
в м. Чернігів"

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "вул.
Льотна" (вул. Льотна, 10) в м. Чернігів"

76 367,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "вул.
Захисників України" (вул. Генерала Пухова,
парна) в м. Чернігів"

76 367,00

1217330

7330

14

76 367,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217330

1217330

1217330

1217330

1217330

1217330

1217330

7330

7330

7330

7330

7330

7330

7330

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
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

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "вул.
Малясова"(вул. Івана Мазепи, 43)
в м. Чернігів"

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту "вул. Малясова"(вул.
Івана Мазепи, 48)
в м. Чернігів"

76 367,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту “вул.
Музична"(вул. Івана Мазепи, 55)
в м. Чернігів

76 367,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "Школа
№12"(вул. Доценка, 17) в м.Чернігів"
Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на
зупинці
громадського
транспорту
"Ремзавод"(просп. Миру, 201) в м. Чернігів"
Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на
зупинці
громадського
транспорту
"Ремзавод"(просп. Миру, 194) в м. Чернігів"
Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "Школа
№35" (вул. Незалежності, непарна, поле) в м.
Чернігів"

15

76 367,00

76 367,00

76 367,00

76 367,00

76 367,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217330

7330

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
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

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "Ринок
Нива" (вул. Всіхсвятська, 18)
в м. Чернігів"

76 367,00

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту "Ринок Нива" (вул.
Всіхсвятська, 5-а)
в м. Чернігів"

76 367,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту "вул. Всіхсвятська"
(вул. Всіхсвятська, 2) в м.Чернігів"

76 367,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на
зупинці
громадського
транспорту
"Облсанепідемстанція"(вул. Любецька, 11-а)
в м. Чернігів"

76 367,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "вул.
Генерала Пухова" (вул. Генерала Пухова, 129) в
м. Чернігів"

76 367,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "Нафтобаза"
(вул. Івана Мазепи, 62-а)
в м. Чернігів"

76 367,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "Інститут
економіки та управління"
(вул. Генерала Бєлова, 4) в м. Чернігів"

76 367,00

1217330

1217330

1217330

1217330

7330

7330

7330

7330

16

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217330

1217330

1217330

1217330

1217330

1217330

1217330

7330

7330

7330

7330

7330

7330

7330

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
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

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту "Вул. Максима
Загривного"
(просп. Миру,191) в м. Чернігів"

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "вул. Гонча"
(вул. Київська, 14-а)
в м. Чернігів"

76 367,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "вул. Гонча"
(вул. Київська, 23)
в м. Чернігів"

76 367,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "Вул.
Жабинського" (просп.. Перемоги, 10) в м.
Чернігів"

76 367,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на
зупинці
громадського
транспорту
"Пожтехніка" (вул. Генерала Бєлова, 30)
в м.Чернігів"

76 367,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на
зупинці
громадського
транспорту
"Пожтехніка" (вул. Генерала Бєлова, 21)
в м.Чернігів"

76 367,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "вул. Героїв
Чорнобиля" (вул. Героїв Чорнобиля, 3) в м.
Чернігів"

76 367,00

17

76 367,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217330

7330

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
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

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "вул.
Олександра Молодчого" (вул. Олександра
Молодчого,3) в м. Чернігів"
Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "Площа
Перемоги" (вул. Івана Мазепи, 37)
в м. Чернігів"

76 367,00

76 367,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "вул.
Доценка"(вул. Доценка, 4) в м. Чернігів"

76 367,00

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "вул.
Космонавтів" (вул. Доценка, 7-а)
в м. Чернігів"

76 367,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "Районна
лікарня" (вул. Шевченка, 114)
в м. Чернігів"

76 367,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "Обласна
лікарня" (просп. Миру, 230)
в м. Чернігів"

76 367,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "вул.
Московська"(вул. Гагаріна, 9а)
в м.Чернігів"

76 367,00

1217330

1217330

1217330

1217330

7330

7330

7330

7330

0443

18

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

1217360

7360

х

1217363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій, всього

721 616,00

427 195,00

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

Виконання інвестиційних проектів

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

1 148 811,00
1 148 811,00

1217363

7363

0490

Реконструкція об’єкту: “Влаштування території
біля житлових будинків по вул. Незалежності, 56Виконання інвестиційних проектів в рамках
70 (відновлення зелених зон, тротуару та
здійснення
заходів
щодо
соціальноелементів благоустрою) в м. Чернігів (з
економічного розвитку окремих територій
виготовленням проектної документації) (кошти
міської територіальної громади)

1217363

7363

0490

Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул.
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Шевченка та вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з
здійснення
заходів
щодо
соціальновиготовленням проектної документації) (кошти
економічного розвитку окремих територій
міської територіальної громади)

1217400

7400

х

1217440

7440

х

1217442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури

Капітальні видатки

2 841 200,00

1217442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури

Будівництво світлофорного об'єкта на перехресті
просп. Миру - вул. Олега Кошевого в м.Чернігів

1 088 190,00

1217442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури

Будівництво світлофорного об'єкта на перехресті
просп. Миру - вул. Кільцева в м. Чернігів

924 000,00

1217461

7460

х

Транспорт та транспортна інфраструктура,
дорожнє господарство
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури

140 282 636,00
4 853 390,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, всього

135 429 246,00

у тому числі:
1217461

7461

0456

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

79 815 426,00
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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

1217461

7461

0456

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

3 000 000,00

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

1 860 595,00

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг Реконструкція перехрестя вул. Льотна з
та дорожньої інфраструктури за рахунок улаштуванням проїзду вздовж вул. Мезенцева в
коштів місцевого бюджету
м. Чернігів

5 587 874,00

1217461

7461

0456

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

2 615 228,00

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

3 277 358,00

1217461

7461

0456

1217600

7600

х

1217670

7670

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

Утримання та розвиток автомобільних доріг Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з
та дорожньої інфраструктури за рахунок вул. Івана Мазепи до житлового району по
коштів місцевого бюджету
вул.Текстильників
Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання, 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

39 272 765,00
39 303 751,00
39 303 751,00

у тому числі:
1217670

1217670

7670

7670

0490

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Комунальне
підприємство
"Зеленбуд"
Чернігівської міської ради (придбання техніки та
обладнання)

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Комунальне підприємство "Чернігівводоканал"
Чернігівської міської ради (співфінансування
залучених коштів від міжнародної фінансової
установи Північної Екологічної Фінансової
Корпорації (Нордік Інвайронмент Файненс
Корпорейшн - НЕФКО)

20

800 000,00

6 300 000,00

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

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Комунальне підприємство "Чернігівводоканал"
Чернігівської міської ради (Проєктні роботи)

4 563 875,00

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Комунальне
підприємство
"АТП-2528"
Чернігівської міської ради (придбання техніки та
обладнання)

27 639 876,00

х
1218200

8000
8200

х
х

1218230

8230

0380

1218300

8300

х

1218310

8310

х

1218311

8311

0511

Охорона та раціональне використання
природних ресурсів

Будівництво централізованої каналізації по вул.
Фікселя та по вул.Київська від вул. Гонча до вул.
Північна в м.Чернігів

14 290 670,00

1218311

8311

0511

Охорона та раціональне використання
природних ресурсів

Реконструкція мереж зливової каналізації від вул.
Рокоссовського до проспекту Перемоги у м.
Чернігів

2 948 390,00

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

Інша діяльність
Громадський порядок та безпека

Інші заходи громадського порядку та безпеки

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

20 239 060,00
3 000 000,00
Роботи у рамках Програми "Безпечне місто
Чернігів на 2021-2025 роки", затвердженої
рішенням міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-11

Охорона навколишнього природного
середовища
Запобігання та ліквідація забруднення
навколишнього природного середовища

3 000 000,00

17 239 060,00
17 239 060,00

1500000

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

137 432 468,00

1510000

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

137 432 468,00

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

133 132 468,00
133 132 468,00

х
1517300

7000
7300

х
х

1517310

7310

0443

1517310

7310

0443

1517320

7320

х

1517321

7321

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

7 779 088,00
Будівництво централізованої каналізації по
вулицям Стрілецькій, Алексєєва, Василя
Будника, Волонтерів та Добровольців у м.
Чернігові

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

7 779 088,00

104 520 169,00
69 604 105,00

21

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

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

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

Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти
№27 за адресою вул. Преображенська, 18А, м.
Чернігів

3 682 014,00

12 642 240,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3, розташованої за
адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка,
14. Термомодернізація будівель бюджетних
закладів міста Чернігова

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт басейну Чернігівського
колегіуму №11, розташованого за адресою: м.
Чернігів, проспект Миру, 137

3 058 433,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво
спортивного
залу
для
загальноосвітнього навчального закладу №11 по
проспекту Миру, 137 в м. Чернігові

1 500 000,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт спортивної зали та
приміщень загальноосвітнього навчального
закладу №5 за адресою: м. Чернігів, вул. Соснова,
23-А

1 000 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт санвузлів І, ІІ, ІІІ, ІV
поверхів у лівому крилі нового корпусу з
переобладнанням санвузла першого поверху для
дітей з особливими освітніми потребами ліцею
№15 м. Чернігова, розташованого за адресою: м.
Чернігів, вул. Козацька, 4б (Програма
поліпшення гігієнічних умов у закладах освіти м.
Чернігова на 2019-2023 роки)

772 573,00

Будівництво освітніх установ та закладів

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

3 591 338,00

1517321

1517321

7321

7321

0443

0443
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1517321

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

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

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

2 000 000,00

868 585,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

"Школа №20 – комфортна та безпечна для всіх" капітальний ремонт частини території з
облаштуванням покриттів дрібнорозмірних
елементів мощення за адресою: м. Чернігів, вул.
Коцюбинського, 8

1517321

7321

0443

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

10 300 000,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: заміна існуючих заповнень
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в
ЗЗСО №33, розташованому за адресою: м.
Чернігів, проспект Миру, 207Б

1 129 435,00

1 000 000,00

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

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт приміщень спортивної та
актової зали ЗЗСО № 1 шляхом підсилення плит
покриття у м. Чернігові по проспекту Миру, 40

1 001 284,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт баскетбольно-волейбольного
майданчика ЗЗСО №2, розташованого за
адресою: м. Чернігів, вул. Савчука, 13
(реалізація проєкта “Rise to the top together!
(Дістанемось вершин разом)” у рамках
виконання Програми реалізації громадського
бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові
на 2021 – 2025 роки)

1 500 000,00

1517321

7321

0443
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1517321

1517321

1517321

1517321

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

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

Капітальний ремонт баскетбольно-волейбольного
майданчика ЗЗСО №7, розташованого за
адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 197
(реалізація проєкта “Комплексний волейбольнобаскетбольний спортивний майданчик ЗНЗ №7”
у рамках виконання Програми реалізації
громадського бюджету (бюджету участі) у
місті Чернігові на 2021 – 2025 роки)

1 500 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція частини території ЗЗСО №25,
розташованого за адресою: м. Чернігів, вул.
Доценка, 29
(реалізація проєкта “Від кращих серед рівних, до
рівних серед кращих” у рамках виконання
Програми реалізації громадського бюджету
(бюджету участі) у місті Чернігові на 2021 –
2025 роки)

1 499 400,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт баскетбольно-волейбольного
майданчика ЗЗСО №20, розташованого за
адресою: м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 8
(реалізація проєкта “Будемо здорові разом” у
рамках виконання Програми реалізації
громадського бюджету (бюджету участі) у
місті Чернігові на 2021 – 2025 роки)

1 495 000,00

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
(реалізація проєкта “Сучасний ігровий
комплекс” у рамках виконання Програми
реалізації громадського бюджету (бюджету
участі) у місті Чернігові на 2021 – 2025 роки)

1 426 267,00
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1517321

1517321

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

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 №13 з
облаштуванням бігової доріжки та тринажерного
майданчика, розташованого за адресою: м.
Чернігів, вул. Любецька, 40
(реалізація проєкта “Мультиспортивний
комплекс на території спортмайданчика ЗОШ
№13” у рамках виконання Програми реалізації
громадського бюджету (бюджету участі) у
місті Чернігові на 2021 – 2025 роки)

1 492 308,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт футбольного поля та бігових
доріжок ЗЗСО №32, розташованого за адресою:
м. Чернігів, вул. Шевчука, 11
(реалізація проєкта “Територія здоров'я” у
рамках виконання Програми реалізації
громадського бюджету (бюджету участі) у
місті Чернігові на 2021 – 2025 роки)

1 500 000,00

1 500 000,00

500 000,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт спортивних майданчиків на
території ЗЗСО №29, розташованого за адресою:
м. Чернігів, вул. Доценка, 9
(реалізація проєкта “Створення спортивноігрового комплексу “Спорт, рух, здоров'я” у
рамках виконання Програми реалізації
громадського бюджету (бюджету участі) у
місті Чернігові на 2021 – 2025 роки)

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт частини вентиляційної
системи туалетів Чернігівського колегіуму №11,
розташованого за адресою: м. Чернігів, проспект
Миру, 137
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1517321

1517321

1517321

1517321

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

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

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

700 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт туалетів, внутрішніх та
зовнішніх
мереж
водопостачання
та
водовідведення
в
загальноосвітній
спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів фізикоматематичного профілю №12 м. Чернігова,
розташованого за адресою: м. Чернігів, вул.
Доценка, 22 (Програма поліпшення гігієнічних
умов у закладах освіти м. Чернігова на 20192023 роки)

1 611 512,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт туалетів, внутрішніх та
зовнішніх
мереж
водопостачання
та
водовідведення в закладі дошкільної освіти №4
"Калинонька",
центр
розвитку дитини,
розташованого за адресою: м. Чернігів, вул.
Пухова, 134 (Програма поліпшення гігієнічних
умов у закладах освіти м. Чернігова на 20192023 роки)

500 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт туалетів, внутрішніх та
зовнішніх
мереж
водопостачання
та
водовідведення в закладі дошкільної освіти №22,
центр розвитку дитини, розташованого за
адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 267
(Програма поліпшення гігієнічних умов у
закладах освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки)

500 000,00
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1517321

1517321

1517321

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

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

Капітальний ремонт туалетів, внутрішніх та
зовнішніх
мереж
водопостачання
та
водовідведення в Чернігівському дошкільному
навчальному закладі №53, центр Софії Русової,
розташованого за адресою: м. Чернігів, вул.
О.Кошового, 8-а (Програма поліпшення
гігієнічних умов у закладах освіти м. Чернігова
на 2019-2023 роки)

500 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт туалетів, внутрішніх та
зовнішніх
мереж
водопостачання
та
водовідведення в Чернігівському дошкільному
навчальному закладі №24 "Дивоцвіт" центр
розвитку дитини, розташованого за адресою: м.
Чернігів, проспект Перемоги, 61 (Програма
поліпшення гігієнічних умов у закладах освіти м.
Чернігова на 2019-2023 роки)

500 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: заміна існуючих заповнень
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в
закладі дошкільної освіти №4 "Калинонька",
центр розвитку дитини, розташованого за
адресою: м. Чернігів, вул. Пухова, 134

1 000 000,00

1 000 000,00

500 000,00

1517321

7321

0444

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

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: заміна існуючих заповнень
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в
ліцеї №15 м. Чернігова, розташованого за
адресою: м. Чернігів, вул. Козацька, 4б
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1517321

1517321

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

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: 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

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 №6, розташованого за адресою: м.
Чернігів, вул. Мазепи, 35

300 000,00

300 000,00

1517321

7321

0443

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

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт - заміна вікон на
енергозберігаючі
в
загальноосвітньому
навчальному закладі №7 за адресою: м. Чернігів,
проспект Перемоги, 197

400 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1 000 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція частини приміщень нового
корпусу ЗЗСО № 1 Чернігівської міської ради,
розташованого за адресою: м. Чернігів, проспект
Миру, 40 (з них: у рамках Програми
забезпечення діяльності та виконання доручень
виборців депутатами Чернігівської міської ради
на 2021 рік, затвердженої рішенням міської
ради від 24.12.2020 № 3/VIII - 28)

2 085 000,00

1517321

1517321

7321

7321

0443

0443

28

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1517321

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

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 приміщення венткамери під
приймальне
відділення
харчоблоку
з
облаштуванням прилеглої території ЗОШ № 3,
розташованої за адресою: м. Чернігів, вул.
Гетьмана Полуботка, 14

48 716,00

200 000,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: улаштування евакуаційного
виходу з приміщення спортивної зали
Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 6 Чернігівської міської ради,
розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. Івана
Мазепи, 35

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт клубу «Джерельце»
Чернігівської міської ради за адресою: м.
Чернігів, вул. Льотна, 25-а

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів
всього,
у тому числі:

3 000 000,00
20 416 064,00

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний
ремонт
з
застосуванням
енергозбергігаючих технологій по комплексній
термомодернізації будівлі 9-ти поверхового
палатного корпусу по проспекту Миру, 44 у м.
Чернігові

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Технічне переоснащення (реконструкція) газової
котельні КНП "Дитяча поліклініка №2"
Чернігівської міської ради, розташованого за
адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 47

1 000 000,00

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

2 602 000,00

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний ремонт системи каналізації,
водопостачання та опалення ВПМДН "Подусівка"
КНП "Чернігівська міська лікарня №1"
Чернігівської міської ради, за адресою: м.
Чернігів, вул. Гагаріна, 6

1517322

1517322

7322

7322

0443

0443

29

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

9 156 143,00

231 729,00

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

1517322

7322

0443

1517324

7324

0443

1517324

7324

0443

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

Будівництво медичних установ та закладів

0443

Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту всього,

0443

1517330

7330

0443

3 000 000,00

2 668 000,00

7325

у тому числі:
Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту
Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності всього,
у тому числі:

11 500 000,00

Будівництво будівлі "Палац Спорту" у м.
Чернігові, Чернігівської області
Капітальний ремонт КПНЗ "КДЮСШ № 2" вул.
Ціолковського, 8, м. Чернігів

6 500 000,00
5 000 000,00
20 833 211,00

30

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

7 426 192,00

Реконструкція прилеглої території комунального
закладу позашкільної мистецької освіти
"Чернігівська міська школа № 1 імені Стефана
Вільконського" за адресою: м. Чернігів, вул.
Шевченка, 23

1517325

7325

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

332 000,00

Будівництво установ та закладів культури

1517325

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Будівництво установ та закладів культури

0443

0443

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Будівництво прибудови до музичної школи № 1
імені
С.В.Вільконського
по
вулиці
Мстиславській, 3-А в м. Чернігові, на земельній
ділянці, яка знаходиться в постійному
користуванні замість існуючої адміністративної
будівлі

7324

7325

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"

Будівництво установ та закладів культури
всього,
у тому числі:

1517324

1517325

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

0,00

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
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

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Капітальний ремонт будівлі КП "Міський Палац
культури" за адресою: м. Чернігів, вул. Івана
Мазепи, 23. Комплексна термомодернізація
будівлі з приведенням її до сучасних вимог щодо
енергозбереження та ремонтом покрівлі та стін

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Капітальний ремонт приміщень 3-го поверху
адміністративної будівлі, розташованої за
адресою: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 19

1 000 000,00

Капітальний ремонт будівель та прилеглої
території комунального некомерційного
підприємства "Центр спортивної боротьби"
Чернігівської міської ради, розташованого за
адресою: вул. Музейна, 4-б, м. Чернігів

5 929 286,00

Будівництво мультифункціонального майданчика
для занять ігровими видами спорту вул.
Захисників України, 3Б, м. Чернігів, Чернігівська
область - будівництво

1 425 425,00

12 478 500,00

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

х

8000

х

Інша діяльність

4 300 000,00

1518300

8300

х

Охорона навколишнього природного
середовища

4 300 000,00

1518310

8310

х

Запобігання та ліквідація забруднення
навколишнього природного середовища

4 300 000,00

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"

4 300 000,00

1900000

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

23 500 000,00

1910000

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

23 500 000,00

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

23 500 000,00

х

7000

х

1917600

7600

х

23 500 000,00

31

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

1917670

7670

0490

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

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

Комунальне
підприємство
"Чернігівське
тролейбусне управління" Чернігівської міської
ради

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

23 500 000,00

у тому числі
1917670

7670

0490

1917670

7670

0490

1917670

7670

0490

3400000
3410000

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

на оновлення рухомого складу тролейбусів

20 000 000,00

на оновлення тролейбусної контактної мережі

1 500 000,00

на капітальний ремонт будівлі цеху планових
ремонтів

2 000 000,00

Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради

1 136 675,00

Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради

1 136 675,00

Державне управління

1 136 675,00

х

0100

х

3410160

0160

0111

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

Модернізація Порталу з метою надання
електронних довідок про місце реєстрації та
склад сім"ї…

480 000,00

3410160

0160

0111

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

Модернізація Порталу адміністративних послуг
для реалізації програмного модуля "Конструктор
форм"

290 000,00

3410160

0160

0111

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

Капітальні видатки

366 675,00

3600000

Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради

240 000,00

3610000

Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради

240 000,00

х

0100

х

3610160

0160

0111

х

7000

х

3617600

7600

х

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

40 000,00
Капітальні видатки

40 000,00
200 000,00

Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю

200 000,00

32

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

7660

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

3617660

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету

0490

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

3700000
3710000
х

0100

х

3710160

0160

0111

Х

Х

Х

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

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

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

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, %

200 000,00

Фінансове управління Чернігівської міської ради

125 000,00

Фінансове управління Чернігівської міської ради

125 000,00

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

125 000,00
Капітальні видатки

125 000,00
Х

Х

Міський голова

Х

612 818 390,96

Х

В. АТРОШЕНКО
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