Продовження додатка 6

Додаток 6
до рішення міської ради
"Про міський бюджет м. Чернігова
на 2020 рік"
"28" листопада 2019 року № 48/VII - 25
у редакції рішення міської ради
"24" грудня 2020 року № 3/VIІI - 24

РОЗПОДІЛ
коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Чернігова на капітальні видатки та на здійснення заходів із будівництва,
реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами
у 2020 році

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

_________25201100000____________
(код бюджету)
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

0200000

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

807 838,00

0210000

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

807 838,00

Державне управління

603 988,00

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

603 988,00

х

0100

х

0210150

0150

0111

х

3000

х

0213240

3240

х

0213242

3242

1090

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:

118 850,00
118 850,00
118 850,00

1

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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0213242

3242

1090

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

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

Капітальні видатки
у рамках Програми реалізації громадського
Інші заходи у сфері соціального захисту і
бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на
соціального забезпечення всього,
2016 - 2020 роки, затверджена рішенням міської
ради від 28.12.2015 №2/VII-6
Інша діяльність
Громадський порядок та безпека
Муніціпальні 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

118 850,00

85 000,00
85 000,00
охорони

Капітальні видатки

85 000,00

0600000

Управління освіти міської ради Чернігівської міської ради

25 868 547,97

0610000

Управління освіти міської ради Чернігівської міської ради

25 868 547,97

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,
об’єднаних територіальних громадах

26 000,00
Капітальні видатки

26 000,00

Освіта

17 445 811,68

Надання дошкільної освiти, всього

737 856,00

у тому числі:
0611010

1010

0910

Надання дошкільної освiти

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освiти

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освiти

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

Капітальні видатки
Капітальні видатки (надання державної
підтримки особам з особливими освітніми
потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету)
Капітальні видатки у рамках Програми
забезпечення діяльності та виконання доручень
виборців депутатами Чернігівської міської ради
на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради
від 28.11.2019 № 48/VII - 23

500 000,00
7 870,00

229 986,00

14 471 979,68

у тому числі:
0611020

1020

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Капітальні видатки

596 988,80

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
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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

Капітальні видатки у рамках Програми
комп'ютеризації закладів та установ освіти міста
Чернігова на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 25.02.2016 року №
4/VII-4 зі змінами

1 901 446,00

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

Капітальні видатки (надання державної
підтримки особам з особливими освітніми
потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету)

378 000,00

Капітальні видатки у рамках Програми реалізації
громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові
на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради
від 28.12.2015 №2/VII-5, за проектом "Навчальнорозвивальний майданчик (технічна лабораторія)
"РобоСвіт"

750 000,00

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

Капітальні видатки у рамках Програми реалізації
громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові
на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради
від 28.12.2015 №2/VII-5, за проектом "Сучасна арт-студія"

35 797,00

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))

Капітальні видатки у рамках Програми забезпечення
діяльності та виконання доручень виборців депутатами
Чернігівської міської ради на 2020 рік, затвердженої
рішенням міської ради від 28.11.2019 № 48/VII - 23

503 696,98

0921

Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в
т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки (за рахунок субвенції з місцевого
бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська школа" за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)

1 981 424,90

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))

Капітальні видатки (співфінансування з міського
бюджету на субвенцію з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету)

2 114 888,00

0611020

0611020

1020

1020

3

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1020

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

0611020

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

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))

Капітальні видатки (за рахунок субвенції з обласного
бюджету місцевим бюджетам за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що утворився на 01.01.2020 за
рахунок додаткового обсягу освітньої субвенції з
державного бюджету, на ремонт та придбання обладнання
для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої
освіти)

1 429 620,60

Капітальні видатки (співфінансування з міського
бюджету на субвенцію з обласного бюджету місцевим
бюджетам за рахунок залишку коштів освітньої субвенції,
що утворився на 01.01.2020 за рахунок додаткового
обсягу освітньої субвенції з державного бюджету, на
ремонт та придбання обладнання для їдалень
(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти)

612 592,40

4 167 525,00

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

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з Капітальні видатки (за рахунок залишку коштів освітньої
дошкільними підрозділами (відділеннями, субвенції, що утворився на 01.01.2020)
групами))

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та
іншими навчальними закладами для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку всього,

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та
іншими навчальними закладами для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку

Капітальні видатки (за рахунок субвенції з місцевого
бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська школа" за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)

20 754,00

Капітальні видатки (співфінансування з міського
бюджету на субвенцію з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету)

13 367,00

0611070

1070

34 121,00

у тому числі:

0611070

1070

0611070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та
іншими навчальними закладами для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку

0611090

1090

0960

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

168 315,00

у тому числі:

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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0611090

1090

0960

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

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійноКапітальні видатки
технічної) освіти та іншими закладами освіти, всього

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

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

168 315,00

1 600 000,00

з них:

0611110

1110

0930

Капітальні видатки (субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на створення навчально-практичних
Підготовка кадрів закладами професійної (професійноцентрів сучасної професійної (професійно-технічної)
технічної) освіти та іншими закладами освіти
освіти для Чернігівського професійного ліцею
залізничного транспорту)

1 120 000,00

480 000,00

0611110

1110

0931

Капітальні видатки (співфінансування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на створення
Підготовка кадрів закладами професійної (професійнонавчально-практичних центрів сучасної професійної
технічної) освіти та іншими закладами освіти
(професійно-технічної) освіти для Чернігівського
професійного ліцею залізничного транспорту)

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

79 000,00

у тому числі:
0611150

1150

0611160

1160

0611161

1161

0990

0990

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

Капітальні видатки

79 000,00

Інші програми, заклади та заходи у сфері
освіти

Капітальні видатки

196 430,00

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
всього,

196 430,00

у тому числі:
0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Капітальні видатки

196 430,00

0611170

1170

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів, всього

158 110,00

у тому числі:

0611170

1170

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів Капітальні видатки

150 000,00

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

0611170

1170

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

х
0617300

7000
7300

х
х

0617320

7320

0443

0617321

7321

0443

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

Капітальні видатки у рамках Програми забезпечення
діяльності та виконання доручень виборців депутатами
Чернігівської міської ради на 2020 рік, затвердженої
рішенням міської ради від 28.11.2019 № 48/VII - 23

Економічна діяльність
Будівництво та регіональний розвиток
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення

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

8 110,00

8 396 736,29
8 396 736,29
4 939 078,31

Будівництво освітніх установ та закладів,
всього

4 939 078,31

у тому числі:

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальні видатки у рамках Програми
реалізації громадського бюджету (бюджету
участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки,
затвердженої рішенням міської ради від
28.12.2015 №2/VII-5, за проектом "Навчальнорозвивальний майданчик (технічна лабораторія)
"РобоСвіт"

301 301,00

7 464,74

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальні видатки у рамках міської цільової
Програми розвитку освіти м. Чернігова "Освіта
в житті нашого міста на 2017 – 2021 роки",
затвердженої рішенням міської ради від
27.10.2016 року № 12/VII - 25 зі змінами

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція огорожі майданчика у закладі
загальної середньої освіти № 3, який
знаходиться за адресою: вул. Гетьмана
Полуботка, 14

82 163,79

Будівництво освітніх установ та закладів

Відновлення дитячого ігрового та спортивного
майданчиків у Чернігівській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів №7, за адресою: м. Чернігів,
проспект Перемоги, 197 (реконструкція)

820 375,01

Будівництво освітніх установ та закладів

Відновлення дитячого ігрового та спортивного
майданчиків у Чернігівському ліцеї №15, за
адресою: м. Чернігів, вул. Козацька, 4Б
(реконструкція)

764 210,52

0617321

0617321

7321

7321

0443

0443

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

6

0,00

0617321

0617321

0617321

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

Виготовлення
проектно-кошторисної
документації "Облаштування систем безпеки в
рамках заходів "Безпечна школа" ЗЗСО №№ 32,
33, 34, 35

361 715,39

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальні видатки у рамках Програми
відновлення дитячих ігрових та спортивних
майданчиків закладів освіти на 2018-2020 роки,
затвердженої рішенням міської ради від
31.01.2018 року № 27/VІІ-1

913 687,62

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція приміщення (субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на
створення навчально-практичних центрів
сучасної професійної (професійно-технічної)
освіти для Чернігівського професійного ліцею
залізничного транспорту)

280 000,00

120 000,00

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція приміщення (співфінансування
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на створення навчально-практичних
центрів сучасної професійної (професійнотехнічної)
освіти
для
Чернігівського
професійного ліцею залізничного транспорту)

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт приміщень санвузлів у
СЗЗСО № 1 (за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що утворився на 01.01.2020)

550 220,00

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт приміщень санвузлів у
ЗЗСО № 29 (за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що утворився на 01.01.2020)

508 604,98

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт приміщень харчоблоку та
навчального корпусу ЗЗСО № 27, який
знаходиться за адресою вул. Всіхсвятська, 4

18 828,91

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт приміщення ЗЗСО № 29,
який знаходиться за адресою вул. Доценка, 9

13 706,35

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

0617321

7321

0443

0617360

7360

х

0617363

7363

0490

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

Будівництво освітніх установ та закладів

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

Капітальний ремонт приміщень та харчоблоку
ЗЗСО №7, який знаходиться за адресою
проспект Перемоги, 197

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

196 800,00
3 457 657,98
3 457 657,98

у тому числі:

0617363

0617363

0617363

7363

7363

7363

0490

Придбання
та
встановлення
вуличних
тренажерів на території загальноосвітнього
навчального закладу № 7 за адресою: м. Чернігів,
Виконання інвестиційних проектів в рамках
проспект Перемоги, 197 (за рахунок залишку
здійснення
заходів
щодо
соціальноcубвенції з державного бюджету місцевим
економічного розвитку окремих територій
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

83 000,00

0490

Придбання
та
встановлення
вуличних
тренажерів на території загальноосвітнього
навчального закладу № 7 за адресою: м. Чернігів,
Виконання інвестиційних проектів в рамках
проспект Перемоги, 197 (співфінансування з
здійснення
заходів
щодо
соціальноміського бюджету на залишок cубвенції з
економічного розвитку окремих територій
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

2 490,00

0490

Капітальний ремонт лінгафонного кабінету в
загальноосвітньому навчальному закладі № 22 за
Виконання інвестиційних проектів в рамках адресою: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 45-б (за
здійснення
заходів
щодо
соціально- рахунок залишку cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

51 722,88

8

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0617363

0617363

0617363

0617363

7363

7363

7363

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
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

0490

Капітальний ремонт лінгафонного кабінету в
загальноосвітньому навчальному закладі № 22 за
адресою: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 45-б
Виконання інвестиційних проектів в рамках
(співфінансування з міського бюджету на
здійснення
заходів
щодо
соціальнозалишок cубвенції з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

1 551,69

0490

Капітальний ремонт лінгафонного кабінету в
загальноосвітньому навчальному закладі № 31 за
Виконання інвестиційних проектів в рамках адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 29 (за
здійснення
заходів
щодо
соціально- рахунок залишку cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

87 984,31

0490

Капітальний ремонт лінгафонного кабінету в
загальноосвітньому навчальному закладі № 31 за
адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 29
Виконання інвестиційних проектів в рамках
(співфінансування з міського бюджету на
здійснення
заходів
щодо
соціальнозалишок cубвенції з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

2 639,53

0490

Капітальний ремонт кабінету фізики в
загальноосвітньому навчальному закладі № 32 за
Виконання інвестиційних проектів в рамках адресою: м. Чернігів, вул. Шевчука, 11 (за
здійснення
заходів
щодо
соціально- рахунок залишку cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

1 797,90
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0617363

0617363

0617363

0617363

7363

7363

7363

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
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

0490

Капітальний ремонт кабінету фізики в
загальноосвітньому навчальному закладі № 32 за
адресою: м. Чернігів, вул. Шевчука, 11
Виконання інвестиційних проектів в рамках
(співфінансування з міського бюджету на
здійснення
заходів
щодо
соціальнозалишок cубвенції з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

53,94

0490

Капітальний ремонт кабінету фізики в
загальноосвітньому навчальному закладі № 33 за
Виконання інвестиційних проектів в рамках адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 207-б (за
здійснення
заходів
щодо
соціально- рахунок залишку cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

5 710,00

0490

Капітальний ремонт кабінету фізики в
загальноосвітньому навчальному закладі № 33 за
адресою: м. Чернігів,
Виконання інвестиційних проектів в рамках
проспект Миру, 207-б (співфінансування з
здійснення
заходів
щодо
соціальноміського бюджету на залишок cубвенції з
економічного розвитку окремих територій
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

171,31

0490

Капітальний ремонт кабінету біології в
загальноосвітньому навчальному закладі № 29 за
Виконання інвестиційних проектів в рамках адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 9 (за рахунок
здійснення
заходів
щодо
соціально- залишку cубвенції з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

26 109,14

10

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0617363

0617363

0617363

0617363

0617363

7363

7363

7363

7363

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
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

0490

Капітальний ремонт кабінету біології в
загальноосвітньому навчальному закладі № 29 за
адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 9
Виконання інвестиційних проектів в рамках
(співфінансування з міського бюджету на
здійснення
заходів
щодо
соціальнозалишок cубвенції з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

783,28

0490

Капітальний ремонт приміщень харчоблоку та
навчального
корпусу
Чернігівської
Виконання інвестиційних проектів в рамках загальноосвітньої школи I—III ступеня № 27 м.
здійснення
заходів
щодо
соціально- Чернігів (за рахунок cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

294 924,00

0490

Капітальний ремонт приміщень харчоблоку та
навчального
корпусу
Чернігівської
загальноосвітньої школи I—III ступеня № 27 м.
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Чернігів (співфінансування з міського бюджету
здійснення
заходів
щодо
соціальнона cубвенцію з державного бюджету місцевим
економічного розвитку окремих територій
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

8 848,00

0490

Капітальний
ремонт
приміщення
Загальноосвітньої школи I—III ступеня № 29
Виконання інвестиційних проектів в рамках
м. Чернігів (за рахунок cубвенції з державного
здійснення
заходів
щодо
соціальнобюджету місцевим бюджетам на здійснення
економічного розвитку окремих територій
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

294 296,00

0490

Капітальний
ремонт
приміщення
Загальноосвітньої школи I—III ступеня № 29
Виконання інвестиційних проектів в рамках м. Чернігів (співфінансування з міського
здійснення
заходів
щодо
соціально- бюджету на cубвенцію з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

8 829,00
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0617363

0617363

0617363

0617363

7363

7363

7363

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
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

0490

Капітальний ремонт приміщень та харчоблоку
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 7
(проспект Перемоги, 197 Чернгів 14013)
Виконання інвестиційних проектів в рамках
управління освіти Чернігівської міської ради (за
здійснення
заходів
щодо
соціальнорахунок cубвенції з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

701 404,00

0490

Капітальний ремонт приміщень та харчоблоку
загальноосвітньої школи I—III ступенів № 7
(проспект Перемоги, 197 Чернгів 14013)
Виконання інвестиційних проектів в рамках управління освіти Чернігівської міської ради
здійснення
заходів
щодо
соціально- (співфінансування з міського бюджету на
економічного розвитку окремих територій
cубвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

21 043,00

0490

Капітальний ремонт приміщення та дитячих
ігрових майданчиків дошкільного навчального
закладу № 53 (вул. Кошового, 8а м. Чернігів
Виконання інвестиційних проектів в рамках
14029) управління освіти Чернігівської міської
здійснення
заходів
щодо
соціальноради (за рахунок cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

1 470 000,00

0490

Капітальний ремонт приміщення та дитячих
ігрових майданчиків дошкільного навчального
закладу № 53 (вул. Кошового, 8а м. Чернігів
Виконання інвестиційних проектів в рамках 14029) управління освіти Чернігівської міської
здійснення
заходів
щодо
соціально- ради (співфінансування з міського бюджету на
економічного розвитку окремих територій
cубвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

44 100,00
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0617363

0617363

7363

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
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

0490

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 cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

340 000,00

0490

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 міського
здійснення
заходів
щодо
соціальнобюджету на cубвенцію з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

10 200,00

0700000
0710000
х

0100

х

0710160

0160

0111

х

2000

х

Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради

63 491 582,00

Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради

63 491 582,00

Державне управління
Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах, Капітальні видатки
об’єднаних територіальних громадах
Охорона здоров’я
Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню всього,

18 000,00
18 000,00
62 943 254,00
43 208 254,00

у тому числі:
КНП «Чернігівська міська лікарня №1»
Чернігівської міської ради
КНП «Чернігівська міська лікарня №2»
Чернігівської міської ради

6 372 701,00
Капітальні видатки

13 928 553,00

КНП «Чернігівська міська лікарня №3»
Чернігівської міської ради

7 402 000,00

КНП «Чернігівська міська лікарня №4»
Чернігівської міської ради
0712010

2010

355 000,00

0731
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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

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

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

Капітальні видатки
КНП «Чернігівська міська лікарня №2»
Чернігівської міської ради
КНП «Чернігівська міська лікарня №3»
Чернігівської міської ради

(за рахунок субвенції з місцевого бюджету на
забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів
охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну
допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
(субвенція з обласного бюджету))

5 700 000,00

5 700 000,00

Капітальні видатки

КНП «Чернігівська міська лікарня №3»
Чернігівської міської ради

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим

(за рахунок субвенції з місцевого бюджету на
забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та
ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету (субвенція з обласного
бюджету))

Капітальні видатки

850 000,00

Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню всього,
у тому числі:
КНП «Дитяча поліклініка №1» Чернігівської
міської ради
0712080

0712140

2080

2140

0721

з них у рамках Програми реалізації
громадського бюджету (бюджету участі) у
місті Чернігові на 2016 - 2020 роки,
затвердженої рішенням Чернігівської міської
ради від 28.12.2015 №2/VII-5

3 750 000,00

507 000,00

75 000,00

40 000,00
Капітальні видатки

КНП «Дитяча поліклініка №2» Чернігівської
міської ради

432 000,00

з них у рамках Програми реалізації
громадського бюджету (бюджету участі) у
місті Чернігові на 2016 - 2020 роки,
затвердженої рішенням Чернігівської міської
ради від 28.12.2015 №2/VII-5

40 000,00

Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров’я

18 315 000,00

14

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

0712145

2145

0763

0712150

2150

0712151

2151

0763

х
0717300
0717360

7000
7300
7360

х
х
х

0717363

7363

0490

0717363

0717363

7363

7363

3000

Централізовані заходи з лікування
онкологічних хворих

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

Капітальні видатки у рамках Програми
боротьби з онкологічними захворюваннями у м.
Чернігові на 2018-2021 роки, затверджена
рішенням міської ради від 31.05.2018 №31/VII-1

Інші програми, заклади та заходи у сфері
охорони здоров'я
Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері охорони здоров’я

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

18 315 000,00

63 000,00
Капітальні видатки

63 000,00

Економічна діяльність
Будівництво та регіональний розвиток
Виконання інвестиційних проектів
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення
заходів
щодо
соціальноекономічного розвитку окремих територій
всього,

530 328,00
530 328,00
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 cубвенції з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
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 міського бюджету на
економічного розвитку окремих територій
cубвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

15 447,00

0800000
0810000
х

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

х

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

2 951 757,00
2 951 757,00
2 951 757,00
15

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

0813200

3200

1090

Забезпечення обробки інформації з
нарахування та виплати допомог і компенсацій

2 951 757,00

0813220

3220

х

Грошова компенсація за належні для
отримання жилі приміщення для окремих
категорій
населення
відповідно
до
законодавства

2 951 757,00

1060

Грошова компенсація за належні для
отримання жилі приміщення для сімей осіб,
визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", для осіб з
інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок
поранення,
контузії,
каліцтва
або
захворювання,
одержаних
під
час
безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення,
здійсненні
заходів
із
забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях,
забезпеченні їх здійснення, визначених
пунктами 11 - 14 частини другої статті 7
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов

1 981 602,00

0813221

3221

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

16

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, %

3222

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

0813222

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

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, у
здійсненні заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,
перебуваючи безпосередньо в районах та у період
здійснення зазначених заходів, та визнані особами з
інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до
пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або
учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20
частини першої статті 6 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та
які потребують поліпшення житлових умов

0900000
0910000
х

0100

х

0910160

0160

0111

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

970 155,00

Управління (служба) у справах дітей
Чернігівської міської ради
Управління (служба) у справах дітей
Чернігівської міської ради
Державне управління

22 080,00
22 080,00
22 080,00

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

22 080,00

1000000

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

806 912,00

1010000
х

1000

х

806 912,00
423 800,00

1011100

1100

0960

х

4000

х

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
Освіта
Надання спеціальної освіти мистецькими
Капітальні видатки
школами
Культура і мистецтво

1014020

4020

0822

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

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

423 800,00
333 212,00
249 500,00

Капітальні видатки

83 712,00
17

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

7000

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

Економічна діяльність

49 900,00
49 900,00

49 900,00

1017600

7600

х

Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю

1017620

7620

х

Розвиток готельного господарства та туризму

1017622

7622

0470

Реалізація програм і заходів в галузі туризму
та курортів

Капітальні видатки

49 900,00

1100000

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

2 822 700,00

1110000

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

2 822 700,00

х

1000

х

1111090

1090

0960

Освіта

960 550,00

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

960 550,00

у тому числі:

1111090

1090

0960

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 2016 - 2020 роки, затверджена
рішенням міської ради від 28.12.2015 №2/VII-5

906 553,00

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

Капітальні видатки у рамках Міської
комплексної цільової Програми “Місто Чернігів дружнє до сім'ї та дітей” на 2019-2023 роки,
затвердженої рішенням міської ради від
27.09.2018 № 34/VII-1 зі змінами

53 997,00

1111090

1090

0960

х

5000

х

Фізична культура і спорт

1 862 150,00

Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту

1 841 150,00

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

1 841 150,00

1115030

5030

х

1115031

5031

0810

1115031

5031

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

Капітальні видатки

1 123 230,00

18

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

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

1115031

5031

1115060

5060

х

1115061

5061

0810

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

у рамках виконання Програма реалізації
громадського бюджету (бюджету участі) у
місті Чернігові на 2016 - 2020 роки,
затвердженої рішенням Чернігівської міської
ради від 28.12.2015 №2/VII-6

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

717 920,00

Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту

21 000,00

Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
Капітальні видатки
та проведення фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону

21 000,00

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
Державне управління

1200000
1210000
х

287 244 195,21
287 244 195,21
113 000,00

0100

х

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

1 437 116,70

1216015

6015

0620

Забезпечення надійної
експлуатації ліфтів

Капітальні видатки

1 207 526,60

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

50 935 787,00

1216090

6090

0640

х
1217300
1217310

7000
7300
7310

х
х
0443

1217310

7310

0443

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

та

безперебійної

113 000,00

53 622 430,30
2 644 643,30

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:
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

42 000,00
219 626 405,34
80 524 353,34
48 197 766,72

Будівництво контейнерних майданчиків

19

11 840 533,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217310
1217310

7310
7310

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

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

з них:
Будівництво контейнерного
Доценка, 11 в м. Чернігів
Будівництво контейнерного
Доценка, 4-а в м.Чернігів
Будівництво контейнерного
Доценка, 5а в м. Чернігів
Будівництво контейнерного
Доценка, 27 в м. Чернігів

майданчика по вул.
майданчика по вул.
майданчика по вул.

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

129 860,00
114 380,00

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Генерала Пухова, 111 в м. Чернігів

149 500,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Захисників України, 3а в м.Чернігів

260 180,00

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

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

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Рокоссовського,37 а в м. Чернігів
Будівництво контейнерного майданчика по
проспекту Перемоги, 162 в м. Чернігів
Будівництво контейнерного майданчика по
проспекту Перемоги, 166 в м. Чернігів

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по
проспекту Перемоги, 180 в м. Чернігів

625 200,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

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

36 000,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Тракторна,86 в м. Чернігів

877 565,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Захисників України,16 в м. Чернігів

446 880,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Захисників України,17 в м. Чернігів

370 465,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Космонавтів,4 в м. Чернігів

849 710,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Всіхсвятська, 18-а в м. Чернігів

496 575,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Доценка,12 в м. Чернігів

661 185,00

майданчика по вул.

20

249 702,00
253 780,00

658 107,00
330 888,00
514 971,00

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

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Рокоссовського, 14-б в м. Чернігів

697 780,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Рокоссовського, 50 в м. Чернігів

676 785,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Генерала Бєлова,31 в м. Чернігів

517 295,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика повул. 1
Травня, 195-б в м. Чернігів

515 395,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

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

348 785,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул. 1
Травня, 161-а в м. Чернігів

648 815,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Космонавтів, 5а в м. Чернігів

177 600,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Рокоссовського 18б в м. Чернігів

312 820,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Захисників України,8 в м. Чернігів

832 310,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по
вул.Освіти,10 в м. Чернігів

26 000,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по
вул.Освіти,8 в м. Чернігів

26 000,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

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

36 000,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

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

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Роботи у рамках Програми розвитку інженернотранспортної інфраструктури приватного сектору
м.Чернігова на 2016-2020 роки

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво централізованої каналізації по
вулицях Світанкова, Слов'янська, Славутицька,
Льговська, Білогірська, Солов'їна у м. Чернігові
(ОСН - вуличний комітет “Астра”)

1217310

7310

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

21

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

3 412 920,00

354 652,71

1 161 041,69

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217310

1217310

1217310

7310

7310

7310

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

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 об'єктів житлово-комунального
господарства

1 945 405,60

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")

2 889 950,88

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Реконструкція самопливного каналізаційного
колектору по вулиці Героїв Чорнобиля від буд.
№3 по вул. Героїв Чорнобиля до перехрестя з
вул. Юрія Мезенцева в м. Чернігові
(перерахунок у поточні ціни)

1 879 398,00

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

24 713 864,84

0443

0443

7310

0443

1217330

7330

0443

7330

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

Будівництво централізованої каналізації вулиць
Сіверянської, Ватутіна, Фабричної, Василенка,
Колоскових, Толстого, №19а, 27а в м. Чернігові.
Коригування проектно-кошторисної документації
в зв’язку з виділенням пускових комплексів.
Перерахунок у поточні ціни (I-й пусковий
комплекс) (ОСН - вуличний комітет “Сівер”)

1217310

1217330

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

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності, всього
у тому числі:
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

15 378 550,00

Відновлення дитячих та спортивних майданчиків

22

9 920 010,00

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

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

з них:
Відновлення дитячого ігрового майданчика по
вул. Текстильників, (зелена зона навпроти, буд,
№16)
Відновлення спортивного майданчика по вул.
Незалежності, 76, 78, 80

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

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Створення дитячого майданчику та спортивного
комплексу на території багатоповерхових
будинків 191, 191а, 191б, 191в, 193 по вул. 1-го
Травня

1 232 640,00

87 468,00
424 573,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Рокоссовського, 14
в м. Чернігів"

178 640,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Гетьмана
Полуботка, 78-80 в м. Чернігів"

75 740,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Нафтовиків, 15-17 в
м. Чернігів"

112 000,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по просп. Миру,54 в м.
Чернігів"

72 062,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Олега Кошового,6
в м. Чернігів"

95 757,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Шевченка,43 в м.
Чернігів"

48 235,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Шевченка,41 в м.
Чернігів"

50 428,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Хлібопекарська,16 в
м. Чернігів"

50 428,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Івана Мазепи,4 в м.
Чернігів"

50 377,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Любецька,7 в м.
Чернігів"

48 109,00
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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

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Генерала
Пухова,127 в м. Чернігів"

41 468,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Київська,6 в м.
Чернігів"

37 818,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Гагаріна,11 в м.
Чернігів"

41 468,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Музична,2 в м.
Чернігів"

49 332,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по провул.
Коцюбинського,4а в м. Чернігів"

41 468,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Доценка,17 в м.
Чернігів"

37 186,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Доценка,25 в м.
Чернігів"

39 326,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Незалежності,50 в
м. Чернігів"

39 326,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. П’ятницька,68 , к. 2
в м. Чернігів"

50 428,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по провул.
Коцюбинського,5 в м. Чернігів"

50 377,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Ушинського,8 в м.
Чернігів"

27 611,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Генерала Бєлова,21,
к.3 в м. Чернігів"

28 150,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Івана Мазепи,20 в
м. Чернігів"

28 150,00

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

24

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, %

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

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по просп. Миру,259 в м.
Чернігів"

28 150,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по просп. Перемоги,45 в м.
Чернігів"

28 150,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Жабинського,3 в м.
Чернігів"

26 126,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Курсанта Єськова, 8
в м. Чернігів"

18 528,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Рокоссовського, 9 в
м. Чернігів"

20 352,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об"єкту: "Відновлення ігрового
дитячого майданчика по вул. Рокоссовського, 11
в м. Чернігів"

27 003,50

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція дитячого ігрового майданчику з
влаштуванням інклюзивного спортино-ігрового
обладнання на бульварі по просп. Миру від вул.
Івана Мазепи до вул. С. Русової в м. Чернігів

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Розробка
проектної
документації
реконструкцію об'єктів благоустрою

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція скверу Казка (мікрорайон фабрики
первинної обробки вовни) в м.Чернігів "Парк
європейського періоду" у рамках реалізації
громадського бюджету (бюджету участі))

1217330

7330

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”

25

на

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

4 000 000,00

2 733 135,00

465 701,00

243 720,00

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

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція яблуневого саду по вул.Козацькій
"Art-сад імені І.Г.Рашевського"

1 858 600,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об`єкту :«Влаштування території
на розі вул.Шевченка та вул. Гонча"

24 560,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція зеленої зони по вул. Льотна між
вул. Юрія Мезенцева та вул. Стрілецька в м.
Чернігів

25 319,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція підземного переходу по вул.Івана
Мазепи (107 км.) в м.Чернігів

333 600,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

2 507 040,00

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

з них:

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об`єкту “Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “Центральний ринок”
(пр-т Перемоги, 73, автобусна) в м. Чернігів

69 550,00

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “вул. В. Чорновола”
(вул. Любецька, 31) в м. Чернігів

69 550,00

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. Льотна” (вул.
Льотна, 5) в м. Чернігів

69 550,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “вул. Єськова” (вул.
Єськова) в м. Чернігів

69 550,00

1217330

7330

26

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 “Школа №23” (вул.
Шевченка, 236) в м. Чернігів

69 550,00

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “вул. Дмитра
Бортнянського” (вул. Шевченка, 198) в м.
Чернігів

69 550,00

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. Кистяківських”
(вул. Шевченка, 126) в м. Чернігів

69 550,00

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “Діагностичний центр”
(вул. Шевченка, непарна) в м. Чернігів

69 550,00

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. Толстого” (вул.
Толстого, 117-а) в м. Чернігів

69 550,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “вул. Толстого” (вул.
Толстого, 100) в м. Чернігів

69 550,00

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “вул. Лісковицька”
(вул. Толстого, 57) в м. Чернігів

69 550,00

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “Центральний ринок”
(просп. Перемоги, 82) (автобусна) в м. Чернігів

72 790,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

27

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

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

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “Центральний ринок”
(просп. Перемоги, 82) (тролейбусна) в м. Чернігів

69 550,00

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 “Привокзальний ринок”
(просп. Перемоги, 13) в м. Чернігів

69 550,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “Площа Перемоги”
(просп. Перемоги, 33) в м. Чернігів

69 550,00

69 550,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського
транспорту
“вул.
Хлібопекарська”(просп. Перемоги, 57) 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. Хлібопекарська”
(просп. Перемоги, 62) в м. Чернігів

69 550,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “Пологовий будинок”
(вул. 1-го Травня,167) в м. Чернігів

69 550,00

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “Пологовий будинок”
(вул. Бєлова,1) в м. Чернігів

69 550,00

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “Міська лікарня №2”
(вул. 1-го Травня,159) в м. Чернігів

69 550,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
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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

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “Парк культури та
відпочинку” (вул. Шевченка, 34-а)в м. Чернігів

69 550,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “Парк культури та
відпочинку” (вул. Шевченка, 57) в м. Чернігів

69 550,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “Площа Перемоги”
(вул. Івана Мазепи, 38) в м. Чернігів

69 550,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “Міський палац
культури” (вул. Івана Мазепи, 20) в м. Чернігів

69 550,00

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського
транспорту
“Інститут
геологорозвідки” (вул. Івана Мазепи, 12) в м.
Чернігів

69 550,00

1217330

7330

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

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 “Міська лікарня” (вул.
Івана Мазепи, 1) в м. Чернігів

69 550,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “Вул. В. Чорновола”
(вул. В. Чорновола, 13) в м. Чернігів

69 550,00

1217330

7330

29

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

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

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “Школа № 11” (просп.
Миру,140) в м. Чернігів

69 550,00

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. Мартина Небаби”
(просп. Миру,121) в м. Чернігів

69 550,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “вул. Громадська”
(просп. Миру,165) в м. Чернігів

69 550,00

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “Кінотеатр «Жовтень”
(вул. Гагаріна,18) в м. Чернігів

69 550,00

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 “Онкодиспансер” (вул.
Михалевича, непарна) в м. Чернігів

69 550,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

69 550,00

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

69 550,00

Реконструкція об`єкту “Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “вул.Московська”
(вул.Гагаріна, 4) в м.Чернігів

69 550,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
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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

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

Реконструкція об'єкту:"Встановлення обладнання
(електронно-інформаційного табло) на зупинці
громадського транспорту “вул. Космонавтів”
(вул. Доценка,12) 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

1217330

7330

0443

1217360

7360

х

1217363

7363

0490

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

0490

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в
парку “Березовий гай”, вул.Генерала Пухова, м.
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Чернігів (за рахунок залишку cубвенції з
здійснення
заходів
щодо
соціальнодержавного бюджету місцевим бюджетам на
економічного розвитку окремих територій
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

547 666,53

0490

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в
парку “Березовий гай”, вул.Генерала Пухова, м.
Виконання інвестиційних проектів в рамках Чернігів (співфінансування з міського бюджету
здійснення
заходів
щодо
соціально- на залишок cубвенції з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

16 430,00

0490

Реконструкція об’єкту: “Влаштування території
біля житлових будинків по вул. Незалежності, 5670 (відновлення зелених зон, тротуару та
Виконання інвестиційних проектів в рамках елементів благоустрою) в м. Чернігів (з
здійснення
заходів
щодо
соціально- виготовленням проектної документації) (за
економічного розвитку окремих територій
рахунок залишків cубвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

1217363

1217363

1217363

7363

7363

7363

Виконання інвестиційних проектів

69 550,00

16 948 036,62
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16 948 036,62

1 104 307,64

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217363

1217363

1217363

1217363

7363

7363

7363

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
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

0490

Реконструкція об’єкту: “Влаштування території
біля житлових будинків по вул. Незалежності, 5670 (відновлення зелених зон, тротуару та
елементів благоустрою) в м. Чернігів (з
Виконання інвестиційних проектів в рамках
виготовленням
проектної
документації)
здійснення
заходів
щодо
соціально(співфінансування з міського бюджету на
економічного розвитку окремих територій
залишки cубвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

0490

Реконструкція
об’єкту:
“Встановлення
обладнання на прибудинковій території по вул.
Дмитра Самоквасова, 15 в м. Чернігів” (з
Виконання інвестиційних проектів в рамках
виготовленням проектної документації) (за
здійснення
заходів
щодо
соціальнорахунок залишків cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

1 454 958,84

0490

Реконструкція
об’єкту:
“Встановлення
обладнання на прибудинковій території по вул.
Дмитра Самоквасова, 15 в м. Чернігів” (з
Виконання інвестиційних проектів в рамках виготовленням
проектної
документації)
здійснення
заходів
щодо
соціально- (співфінансування з міського бюджету на
економічного розвитку окремих територій
залишки cубвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

43 648,77

0490

Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку
№ 15 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з
Виконання інвестиційних проектів в рамках виготовленням проектної документації) (за
здійснення
заходів
щодо
соціально- рахунок залишків cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

133 025,70

32

33 129,23

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217363

1217363

1217363

1217363

7363

7363

7363

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
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

0490

Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку
№ 15 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з
виготовленням
проектної
документації)
Виконання інвестиційних проектів в рамках
(співфінансування з міського бюджету на
здійснення
заходів
щодо
соціальнозалишки cубвенції з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

3 990,77

0490

Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку
№ 13 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з
Виконання інвестиційних проектів в рамках виготовленням проектної документації) (за
здійснення
заходів
щодо
соціально- рахунок залишків cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

40 680,82

0490

Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку
№ 13 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з
виготовленням
проектної
документації)
Виконання інвестиційних проектів в рамках
(співфінансування з міського бюджету на
здійснення
заходів
щодо
соціальнозалишки cубвенції з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

1 220,42

0490

Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку
№ 11 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з
Виконання інвестиційних проектів в рамках виготовленням проектної документації) (за
здійснення
заходів
щодо
соціально- рахунок залишків cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

12 492,35
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217363

1217363

1217363

1217363

1217363

7363

7363

7363

7363

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
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

0490

Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку
№ 11 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з
виготовленням
проектної
документації)
Виконання інвестиційних проектів в рамках
(співфінансування з міського бюджету на
здійснення
заходів
щодо
соціальнозалишки cубвенції з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

374,77

0490

Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку
№ 2а по вул. Гагаріна в м. Чернігів (з
Виконання інвестиційних проектів в рамках виготовленням проектної документації) (за
здійснення
заходів
щодо
соціально- рахунок залишків cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

28 317,09

0490

Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку
№ 2а по вул. Гагаріна в м. Чернігів (з
виготовленням
проектної
документації)
Виконання інвестиційних проектів в рамках
(співфінансування з міського бюджету на
здійснення
заходів
щодо
соціальнозалишки cубвенції з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

849,51

0490

Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку
№ 4 по вул. Гагаріна в м. Чернігів (з
Виконання інвестиційних проектів в рамках виготовленням проектної документації) (за
здійснення
заходів
щодо
соціально- рахунок залишків cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

38 031,74

0490

Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку
№ 4 по вул. Гагаріна в м. Чернігів (з
виготовленням
проектної
документації)
Виконання інвестиційних проектів в рамках
(співфінансування з міського бюджету на
здійснення
заходів
щодо
соціальнозалишки cубвенції з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

1 140,95
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217363

1217363

1217363

1217363

1217363

7363

7363

7363

7363

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
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

0490

Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку
№ 6 по вул. Гагаріна в м. Чернігів (з
Виконання інвестиційних проектів в рамках виготовленням проектної документації) (за
здійснення
заходів
щодо
соціально- рахунок залишків cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

44 735,75

0490

Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку
№ 6 по вул. Гагаріна в м. Чернігів (з
виготовленням
проектної
документації)
Виконання інвестиційних проектів в рамках
(співфінансування з міського бюджету на
здійснення
заходів
щодо
соціальнозалишки cубвенції з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

1 342,07

0490

Капітальний ремонт (утеплення фасаду)
житлового будинку по вул. Незалежності, 56 в м.
Виконання інвестиційних проектів в рамках Чернігів
(з
виготовленням
проектної
здійснення
заходів
щодо
соціально- документації) (за рахунок залишків cубвенції з
економічного розвитку окремих територій
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

177 646,22

0490

Капітальний ремонт (утеплення фасаду)
житлового будинку по вул. Незалежності, 56 в м.
Чернігів
(з
виготовленням
проектної
Виконання інвестиційних проектів в рамках
документації) (співфінансування з міського
здійснення
заходів
щодо
соціальнобюджету на залишки cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

5 329,39

0490

Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул.
Шевченка та вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з
Виконання інвестиційних проектів в рамках виготовленням проектної документації) (за
здійснення
заходів
щодо
соціально- рахунок залишків cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

375 620,60
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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

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

1217363

7363

0490

Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул.
Шевченка та вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з
виготовленням
проектної
документації)
Виконання інвестиційних проектів в рамках
(співфінансування з міського бюджету на
здійснення
заходів
щодо
соціальнозалишки cубвенції з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

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
міського бюджету)

800 000,00

0490

Капітальний ремонт (утеплення фасаду)
житлового будинку по вул. Рокоссовського, 3 в м.
Виконання інвестиційних проектів в рамках Чернігів
(з
виготовленням
проектної
здійснення
заходів
щодо
соціально- документації) (за рахунок залишків cубвенції з
економічного розвитку окремих територій
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

1 023 598,06

0490

Капітальний ремонт (утеплення фасаду)
житлового будинку по вул. Рокоссовського, 3 в м.
Чернігів
(з
виготовленням
проектної
Виконання інвестиційних проектів в рамках
документації) (співфінансування з міського
здійснення
заходів
щодо
соціальнобюджету на залишки cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

30 707,94

0490

Капітальний ремонт (утеплення фасаду)
житлового будинку по вул. Рокоссовського, 5 в м.
Виконання інвестиційних проектів в рамках Чернігів
(з
виготовленням
проектної
здійснення
заходів
щодо
соціально- документації) (за рахунок залишків cубвенції з
економічного розвитку окремих територій
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

1 553 305,10

1217363

1217363

1217363

7363

7363

7363

36

11 268,62

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217363

1217363

1217363

1217363

7363

7363

7363

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
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

0490

Капітальний ремонт (утеплення фасаду)
житлового будинку по вул. Рокоссовського, 5 в м.
Чернігів
(з
виготовленням
проектної
Виконання інвестиційних проектів в рамках
документації) (співфінансування з міського
здійснення
заходів
щодо
соціальнобюджету на залишки cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

46 599,15

0490

Реконструкція
об’єкту:
“Встановлення
обладнання на прибудинковій території по вул.
Виконання інвестиційних проектів в рамках Шевченка, 112А в м. Чернігів” (з виготовленням
здійснення
заходів
щодо
соціально- проектної документації)(за рахунок залишків
економічного розвитку окремих територій
cубвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій)

283 403,47

0490

Реконструкція
об’єкту:
“Встановлення
обладнання на прибудинковій території по вул.
Шевченка, 112А в м. Чернігів” (з виготовленням
Виконання інвестиційних проектів в рамках
проектної документації) (співфінансування з
здійснення
заходів
щодо
соціальноміського бюджету на залишки cубвенції з
економічного розвитку окремих територій
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

8 502,10

0490

Реконструкція
об’єкту:
“Встановлення
обладнання на прибудинковій території по вул.
Рокоссовського, 3 в м. Чернігів” (з
Виконання інвестиційних проектів в рамках
виготовленням проектної документації) (за
здійснення
заходів
щодо
соціальнорахунок залишків cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

283 403,47

37

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217363

1217363

1217363

1217363

1217363

7363

7363

7363

7363

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
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

0490

Реконструкція
об’єкту:
“Встановлення
обладнання на прибудинковій території по вул.
Рокоссовського, 3 в м. Чернігів” (з
Виконання інвестиційних проектів в рамках виготовленням
проектної
документації)
здійснення
заходів
щодо
соціально- (співфінансування з міського бюджету на
економічного розвитку окремих територій
залишки cубвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

8 502,10

0490

Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку
№ 3 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з
Виконання інвестиційних проектів в рамках виготовленням проектної документації) (за
здійснення
заходів
щодо
соціально- рахунок залишків cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

73 221,51

0490

Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку
№ 3 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з
виготовленням
проектної
Виконання інвестиційних проектів в рамках
документації)(співфінансування з міського
здійснення
заходів
щодо
соціальнобюджету на залишки cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

2 196,65

0490

Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку
№ 5 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з
Виконання інвестиційних проектів в рамках виготовленням проектної документації) (за
здійснення
заходів
щодо
соціально- рахунок залишків cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

76 524,52

0490

Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку
№ 5 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з
виготовленням
проектної
документації)
Виконання інвестиційних проектів в рамках
(співфінансування з міського бюджету на
здійснення
заходів
щодо
соціальнозалишки cубвенції з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

2 295,74

38

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217363

1217363

1217363

1217363

7363

7363

7363

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
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

0490

Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку
№ 112А по вул. Шевченка в м. Чернігів (з
Виконання інвестиційних проектів в рамках виготовленням проектної документації) (за
здійснення
заходів
щодо
соціально- рахунок залишків cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

45 307,05

0490

Капітальний ремонт під’їздів житлового будинку
№ 112А по вул. Шевченка в м. Чернігів (з
виготовленням
проектної
Виконання інвестиційних проектів в рамках
документації)(співфінансування з міського
здійснення
заходів
щодо
соціальнобюджету на залишки cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

1 359,21

0490

Реконструкція водопроводу по вулиці Героїв
Чорнобиля від проспекту Миру до перехрестя
вулиць 77-ої Гвардійської дивізії та Київської в
Виконання інвестиційних проектів в рамках
м. Чернігові
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)

1 240 551,93

0490

Реконструкція водопроводу по вулиці Героїв
Чорнобиля від проспекту Миру до перехрестя
вулиць 77-ої Гвардійської дивізії та Київської в
м. Чернігові
Виконання інвестиційних проектів в рамках
(співфінансування з міського бюджету на
здійснення
заходів
щодо
соціальнозалишок субвенції з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

39

37 216,56

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217363

1217363

1217363

7363

7363

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

Реконструкція водопроводу по вулиці Героїв
Чорнобиля від проспекту Миру до перехрестя
Виконання інвестиційних проектів в рамках
вулиць 77-ої Гвардійської дивізії та Київської в
здійснення
заходів
щодо
соціальном. Чернігові
економічного розвитку окремих територій
(кошти міського бюджету)

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

1 614 075,00

0490

Будівництво централізованої каналізації вулиці
Сосницької від буд. №4 до буд. №49, провулку
Сосницького, вулиці Озерної №3, вулиці
Виконання інвестиційних проектів в рамках Шевченка від буд. №123 до буд. №151, вулиці
здійснення
заходів
щодо
соціально- Механізаторів від буд.№15 до буд. №25 в м.
економічного розвитку окремих територій
Чернігові (субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

5 474 452,00

0490

Будівництво централізованої каналізації вулиці
Сосницької від буд. №4 до буд. №49, провулку
Сосницького, вулиці Озерної №3, вулиці
Шевченка від буд. №123 до буд. №151, вулиці
Виконання інвестиційних проектів в рамках Механізаторів від буд.№15 до буд. №25 в м.
здійснення
заходів
щодо
соціально- Чернігові з виділенням пускових комплексів. І-й
економічного розвитку окремих територій
пусковий комплекс (співфінансування з міського
бюджету на субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

164 233,56
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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

Будівництво централізованої каналізації вулиці
Сосницької від буд. №4 до буд. №49, провулку
Виконання інвестиційних проектів в рамках Сосницького, вулиці Озерної №3, вулиці
здійснення
заходів
щодо
соціально- Шевченка від буд. №123 до буд. №151, вулиці
економічного розвитку окремих територій
Механізаторів від буд.№15 до буд. №25 в м.
Чернігові з виділенням пускових комплексів. І-й
пусковий комплекс (кошти міського бюджету)

1217363

7363

0490

1217400

7400

х

1217440

7440

х

1217442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури

Капітальні видатки

1217442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
вул. Шевченка-вул. Олега Міхнюка

1217461

7460

х

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

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

102 373,72

92 039 762,00
1 866 859,00
848 200,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, всього

1 018 659,00

90 172 903,00

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
Реконструкція перехрестя вул. Київська з вул. 77та дорожньої інфраструктури за рахунок
ї Гвардійської Дивізії в м. Чернігів
коштів місцевого бюджету

202 167,00

1217461

7461

0456

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

256 290,00

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

46 314 238,00
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1 794 451,00

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

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

6 829 467,00

1217461

7461

0456

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

401 905,00

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

396 866,00

1217461

7461

0456

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

12 289 516,00

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг
Реконструкція дороги вул. Реміснича (від просп.
та дорожньої інфраструктури за рахунок
Перемоги до вул. Івана Мазепи) в м. Чернігові
коштів місцевого бюджету

20 228 023,00

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг Будівництво під’їздної дороги до новозбудованих
та дорожньої інфраструктури за рахунок житлових будинків по вул. Князя Чорного, 4-а в
коштів місцевого бюджету
м. Чернігові

1 459 980,00

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

Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю

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

47 062 290,00

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання, всього

47 062 290,00

у тому числі:
1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

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

689 500,00

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Комунальне підприємство "Новозаводське"
Чернігівської міської ради (Програма сприяння
створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та
ЖБК на 2016-2020 роки)

114 000,00

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Комунальне
підприємство
"Ветеринарностерилізаційний центр "Крок до тварин"
Чернігівської міської ради (придбання техніки та
обладнання)

608 000,00
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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

1217670

7670

0490

1217670

1217670

7670

7670

0490

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

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

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

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

7 553 497,00

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)

13 288 190,00

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Комунальне підприємство "Чернігівводоканал"
Чернігівської міської ради (реконструкція
водопроводу по вулиці Київська від перехрестя з
проспектом Миру до перехрестя з вулицею Гонча
в м.Чернігів)

7 000 000,00

876 503,00

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Комунальне підприємство "Чернігівводоканал"
Чернігівської міської ради (будівництво зливної
станції приймання стоків від асенізаційних
машин на території каналізаційних очисних
споруд
м. Чернігова, розташованих
по вул. Колективній, 58 в с. Гущин
Чернігівського р-ну Чернігівської обл.)

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

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

2 625 000,00

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

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

14 307 600,00

х
1218200

8000
8200

х
х

1218230

8230

0380

Інша діяльність
Громадський порядок та безпека

Інші заходи громадського порядку та безпеки

13 882 359,57
2 920 900,00
Роботи у рамках Програми "Безпечне місто
Чернігів на 2018-2020 роки", затвердженої
рішенням міської ради від 30.11.2017 року
№25/VII - 2
з них:
43

2 920 900,00

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

1218230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Будівництво системи відеоспостереження на
бульварі по просп. Миру від Красної площі до
вул. Софії Русової в м. Чернігів

85 860,00

1218230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Будівництво системи відеоспостереження на
перехресті вул. 1-го Травня та вул. Кільцева в м.
Чернігів

827 630,00

1218230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Будівництво системи відеоспостереження на
міському кладовищі “Яцево” в м. Чернігів

698 710,00

1218230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Будівництво системи зберігання та обробки
даних (створення моніторингового центру та
мережі передавання даних) в м. Чернігів
(Коригування 2)

1 307 290,00

1218300

8300

х

1218310

8310

х

1218311

8311

0511

Охорона та раціональне використання
природних ресурсів

Реконструкція мереж зливової каналізації від
просп. Миру до вул. Мстиславська в м. Чернігів

1218311

8311

0511

Охорона та раціональне використання
природних ресурсів

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

3 540 227,57

1218312

8312

0512

Утилізація відходів

Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні
твердих побутових відходів район "Масани"

5 866 550,00

1218313

8313

0513

Будівництво мереж зливової каналізації по
Ліквідація іншого забруднення навколишнього вул.Реміснича від вул.Магістратська до вул.
природного середовища
Коцюбинського та по вул. Коцюбинського від
вул.Реміснича до вул. Кирпоноса в м.Чернігів

1 520 383,00

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

Охорона навколишнього природного
середовища
Запобігання та ліквідація забруднення
навколишнього природного середовища

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

10 961 459,57
10 961 459,57

34 299,00

1500000

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

118 715 543,50

1510000

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

118 715 543,50

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

114 738 910,38
114 738 910,38

х
1517300

7000
7300

х
х

1517310

7310

0443

6 627 403,58
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1517310

7310

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 об'єктів житлово-комунального
господарства

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

6 097 743,21

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Енергоефективна
модернізація
мереж
зовнішнього освітлення міста Чернігова
(реконструкція зі встановлення світлодіодних
світильників на другорядних вулицях міста)

529 660,37

1517310

7310

0443

1517320

7320

х

1517321

7321

0443

1517321

7321

0443

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

99 502 795,98
71 949 201,03

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт приміщення басейну ДНЗ
№77 за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників
України, 15

690 666,57

38 381,91

1517321

7321

0444

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт приміщення басейну ДНЗ
№77 за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників
України, 15. Обладнання вузлу комерційного
обліку холодної води

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

3 898 541,33

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт санвузлів двох групових
приміщень із заміною каналізаційних мереж до
перших колодязів Чернігівського дошкільного
навчального закладу №10 Чернігівської міської
ради Чернігівської області, розташованого за
адресою: м. Чернігів, вул. Самоквасова, 14

439 668,54

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт санвузлів двох групових
приміщень
Чернігівського
дошкільного
навчального закладу №36 Чернігівської міської
ради Чернігівської області, розташованого за
адресою: м. Чернігів, вул. Молодчого, 32

433 224,76

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 санвузлів двох групових
приміщень
Чернігівського
дошкільного
навчального закладу №38 Чернігівської міської
ради Чернігівської області, що розташований за
адресою: м. Чернігів, вул. Козацька, 48а

594 718,93

449 872,60

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт санвузлів двох групових
приміщень із заміною каналізаційних мереж до
перших колодязів Чернігівського дошкільного
навчального закладу №52 Чернігівської міської
ради Чернігівської області, розташованого за
адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України,
11в

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт басейну загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 19 за адресою: м. Чернігів,
вул. Мстиславська, 76

1 111 051,08

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт будівлі спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 з
поглибленим вивченням іноземних мов,
розташованої за адресою: м. Чернігів, проспект
Миру, 40. Термомодернізація будівель
бюджетних закладів міста Чернігова

9 183 966,81

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

8 269 656,00

1517321

1517321

7321

7321

0443

0443

1517321

7321

0444

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція приміщення венткамери
приймальне
відділення
харчоблоку
облаштуванням прилеглої території ЗОШ
розташованої за адресою: м. Чернігів,
Гетьмана Полуботка, 14

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт басейну Чернігівського
колегіуму № 11, розташованого за адресою: м.
Чернігів, проспект Миру, 137
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під
з
№3,
вул.

497 500,36

2 954 290,97

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

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт спортивного майданчика
загальноосвітнього навчального закладу №35 по
вул. Незалежності, 42а, м. Чернігів

71 710,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт ганків з заміною вхідної
групи ЗЗСО №28, розташованого за адресою: м.
Чернігів, пр. Миру 207-А

1 487 641,18

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт туалетів Чернігівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20 за
адресою: вул. Коцюбинського, 8 в м. Чернігові

817 843,82

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт санвузлів І, ІІ, ІІІ поверхів з
облаштуванням санвузла для дітей з особливими
освітніми
потребами
Чернігівської
загальноосвітньої школи І ступеня №25,
розташованої за адресою: м. Чернігів, вул.
Доценка, 29

1 515 422,73

743 055,93

1 493 540,35

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

1517321

7321

0443

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

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт туалетів блоків початкової
школи, внутрішніх та зовнішніх мереж
водопостачання та водовідведення в ЗНЗ №29 за
адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 9

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
(у рамках виконання Програми реалізації громадського
бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 –
2020 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської
ради від 28.12.2015 №2/VII-5)
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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

1 480 180,00

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

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

252 298,13

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний
ремонт
клубу
"Інтелект"
комунального
закладу
"Позашкільний
навчальний заклад "Центр роботи з дітьми та
молоддю за місцем проживання" Чернігівської
міської ради, вул. Івана Мазепи, 12-а, м. Чернігів

1 704 109,59

593 363,88

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт комунального закладу
"Позашкільний навчальний заклад "Центр роботи
з дітьми та молоддю за місцем проживання
"Юніор", Чернігівської міської ради по вул.
Нафтовиків, 1 у м. Чернігові

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

540 948,56

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.
Підготовка майданчика будівництва. Етап І

1 954 383,07

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: заміна існуючих заповнень
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в
Чернігівській загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 6, розташованій за адресою: м.
Чернігів, вул. Івана Мазепи, 35

349 446,87

1517321

1517321

7321

7321

0443

0443
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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

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

Реконструкція баскетбольного майданчика на
території ЗОСШ №1 в м. Чернігові

442 602,95

3 439 908,73

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: заміна існуючих заповнень
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в
ЗЗСО №18, розташованому за адресою: м.
Чернігів, вул. Гагаріна, 24

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

462 004,04

441 366,03

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: заміна існуючих заповнень
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в
загальноосвітній школі І ступеня №25 та гімназії
гуманітарно-естетичного профілю № 31,
розташованої за адресою: м. Чернігів, вул.
Доценка, 29

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: заміна існуючих заповнень
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в
закладі дошкільної освіти № 57, розташованому
за адресою: м. Чернігів, вул. Харківська, 5

1 401 940,03

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: заміна існуючих заповнень
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в
закладі дошкільної освіти № 58 ”Лісова казка”,
розташованому за адресою: м. Чернігів, вул.
Орловська, 6

861 019,72

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: заміна існуючих заповнень
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в
закладі дошкільної освіти №70 "Дюймовочка",
розташованому за адресою: м. Чернігів, вул.
Космонавтів, 4Б

1 483 558,47

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

Будівництво освітніх установ та закладів

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

Реконструкція клубу "Десна" комунального
закладу "Позашкільний навчальний заклад
"Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем
проживання" Чернігівської міської ради, вул.
П'ятницька, 49-1, м. Чернігів

«Сучасний спортивно-освітній простір "Active
Space" - реконструкція спортивного майданчика
загальноосвітньої школи №25 за адресою: м.
Чернігів, вул. Доценка, 29
(у рамках виконання Програми реалізації громадського
бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 –
2020 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської
ради від 28.12.2015 №2/VII-5)

«Сучасний спортивно-освітній простір "Active
Space" - реконструкція спортивного майданчика
загальноосвітньої школи №25 за адресою: м.
Чернігів, вул. Доценка, 29

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

2 852 095,00

1 387 050,00

99 370,00

"Реконструкція баскетбольного майданчика на
території СЗСШ №1 в м. Чернігові"
1517321

1517321

7321

7321

0443

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво освітніх установ та закладів

(у рамках виконання Програми реалізації громадського
бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 –
2020 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської
ради від 28.12.2015 №2/VII-5)

1 495 000,00

"Реконструкція спортивного майданчика" ЗЗСО
№22, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул.
Рокоссовського, 45Б
(у рамках виконання Програми реалізації громадського
бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 –
2020 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської
ради від 28.12.2015 №2/VII-5)

50

1 500 000,00

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

Будівництво освітніх установ та закладів

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

"Універсальний спортивний майданчик для
волейболу та баскетболу для жителів
мікрорайону Подусівка" на території ЗЗСО №21,
розташований за адресою: м. Чернігів, вул.
Гагаріна, 27 – реконструкція

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

1 496 000,00

(у рамках виконання Програми реалізації громадського
бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 –
2020 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської
ради від 28.12.2015 №2/VII-5)

"Створення ландшафтних естетзон для
безпечного та змістовного дозвілля" на території
ЗЗСО №29 за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка,
9 – реконструкція

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво дитячого садку-ясел в першому
мікрорайоні житлового району “Масани” в м.
Чернігів

6 811 543,93

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт басейну Чернігівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 12, за
адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 22

51 361,20

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Проект "Грайся і навчайся “На майданчик, де
дитячий сміх, Відпочить запрошуємо всіх!" –
капітальний ремонт, за адресою: м. Чернігів, вул.
Гетьмана Полуботка, 14

425 687,56

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

2 312 311,65

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: заміна існуючих заповнень
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в
Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів № 20, розташованій за адресою: м.
Чернігів, вул. Коцюбинського, 8

319 859,13

1517321

7321

0443

(у рамках виконання Програми реалізації громадського
бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 –
2020 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської
ради від 28.12.2015 №2/VII-5)

51

749 503,00

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: заміна існуючих заповнень
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в
закладі дошкільної освіти № 53, Центр Софії
Русової, розташованому за адресою: м. Чернігів,
вул. Олега Кошового, 8 А

35 404,59

13 483,27

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція системи газопостачання з заміною
ВОГ та облаштування засобу дистанційної
передачі даних на комерційному вузлі обліку газу
по вул. В. Прохорського, 2а, в м. Чернігові» (ЗДО
№66)

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Технічне переоснащення (реконструкція) басейну
ДНЗ № 77 за адресою: м. Чернігів, вул.
Захисників України, 15

140 780,78

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт частини внутрішніх
інженерних мереж Чернігівського колегіуму
№11, розташованого за адресою: м. Чернігів,
проспект Миру, 137

206 124,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт віконних блоків на
енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти
№10, розташованому за адресою: м. Чернігів,
вул. Дмитра Самоквасова, 14

128 810,00

92 445,29

1517321

7321

0443

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт будівлі ліцею №15,
розташованої за адресою: м. Чернігів, вул.
Козацька, 4-Б. Термомодернізація будівель
бюджетних закладів міста Чернігова

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт спортивної зали та
приміщень загальноосвітнього навчального
закладу № 7 за адресою: м. Чернігів, проспект
Перемоги, 197

4 195,00

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

276 075,39

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт спортивного майданчика
Чернігівського ліцею № 15, по вул. Козацька, 4Б

19 500,00
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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

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

1 256 079,00

49 770,30

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт - заміна вікон на
енергозберігаючі в гімназії №31 гуманітарно естетичного профілю, розташованого за адресою:
м. Чернігів, вул. Доценко, 29

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

15 000,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт баскетбольно-волейбольного
майданчика ЗЗСО №7, розташованого за
адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 197

15 000,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

15 000,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

15 000,00

15 000,00

1517321

7321

0443

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

1517321

7321

0443

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

15 000,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

15 000,00
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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

1517321

7321

0443

1517321

7321

0443

1517322

7322

0443

1517322

1517322

1517322

1517322

7322

7322

7322

7322

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 спортивних майданчиків на
території ЗЗСО №29 , розташованого за адресою:
м. Чернігів, вул. Доценка, 9

15 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів

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

8 868,00

Будівництво медичних установ та закладів
всього,
у тому числі:

18 497 606,24

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

31 118,00

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний
ремонт
з
застосуванням
енергозберігаючих технологій по комплексній
термомодернізації будівлі 3-го поліклінічного
відділення Чернігівської міської лікарні №1 по
проспекту Миру, 44 у м. Чернігові

5 296 266,21

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний ремонт КНП "Пологовий будинок"
Чернігівської міської ради по вул. 1-го Травня,
172
в
м.
Чернігові.
Комплексна
термомодернізація

11 012 908,44

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний ремонт газової котельні КНП
“Дитяча поліклініка № 2” Чернігівської міської
ради за адресою: вул. Рокоссовського, 47, м.
Чернігів

823 101,83

50 000,00

177 294,68

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний ремонт відділення гемодіалізу КНП
"Чернігівська міська лікарня № 1" Чернігівської
міської ради за адресою: м. Чернігів, проспект
Миру, 44

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний ремонт паропроводу КНП
"Черінігівська міська лікарня № 2" Чернігівської
міської ради по вул. 1-го Травня, 168-б, м.
Чернігів
54

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0,00

1517322

1517322

7322

7322

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

1517322

7322

0443

1517324

7324

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

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 медичних установ та закладів

Реконструкція поліклінічного відділення по вул.
Захисників України, 22, м. Чернігів,
комунального некомерційного підприємства
“Чернігівської міської лікарні № 3” Чернігівської
міської ради з метою підвищення ефективності
роботи реєстратури, шляхом впровадження
інформаційних систем управління

8 864,44

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

1 097 667,07

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний ремонт з застосуванням
енергозберігаючих технологій по комплексній
термомодернізації будівлі
КНП "Чернігівська міська лікарня № 2"
Чернігівської міської ради за адресою:
м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 168б

Будівництво установ та закладів культури
всього,
у тому числі:

385,57

7 852 807,48

Будівництво установ та закладів культури

Заміна вікон на енергозберігаючі в бібліотечному
пункті за адресою: м. Чернігів, вул. П'ятницька,
32 - капітальний ремонт

80 980,16

Будівництво установ та закладів культури

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

7 619 193,72

Капітальний ремонт частини даху комунального
закладу позашкільної мистецької освіти
"Чернігівська міська школа мистецтв",
розташованого за адресою: вул. Захисників
України, 7-В

152 633,60

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

1517325

7325

0443

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

1 203 181,23

у тому числі:
55

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0,00

0,00

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

1517325

7325

0443

1517325

7325

0443

1517325

7325

0443

1517330

7330

0443

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

Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту
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:

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

Капітальний ремонт навчально-спортивної бази з
велоспорту
КПНЗ
"ДЮСШ
"Україна"
Чернігівської міської ради
Будівництво будівлі "Палац Спорту" у м.
Чернігові, Чернігівської області
Капітальний ремонт КПНЗ "КДЮСШ № 2" вул.
Попудренка, 29, 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

103 889,48

736 567,58
362 724,17
4 042 471,49

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

464 210,60

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Ландшафтна реконструкція прилеглої території
КП "Міський Палац культури" за адресою м.
Чернігів, вул. Івана Мазепи, 23

3 191 790,36

Реконструкція
прилеглої
території
з
влаштуванням автостоянки для тимчасового
зберігання автомобілів відвідувачів КП "Міський
Палац культури" за адресою: м. Чернігів, вул.
Івана Мазепи, 23

83 361,00

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Оформлення документів з відведення земельних
ділянок

50 000,00

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

253 109,53

1517330

7330

0443

1517360

7360

х

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Виконання інвестиційних проектів

4 566 239,33

у тому числі:
1517363

7363

0490

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

4 566 239,33

56

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:

1517363

1517363

1517363

7363

7363

7363

0490

Реконструкція поліклінічного відділення по вул.
Захисників України, 22, м. Чернігів, комунального
некомерційного підприємства “Чернігівської
міської лікарні № 3” Чернігівської міської ради з
Виконання інвестиційних проектів в рамках метою підвищення ефективності роботи
здійснення
заходів
щодо
соціально- реєстратури,
шляхом
впровадження
економічного розвитку окремих територій
інформаційних систем управління (за рахунок
залишку cубвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

208 375,20

0490

Реконструкція поліклінічного відділення по вул.
Захисників України, 22, м. Чернігів, комунального
некомерційного підприємства “Чернігівської
міської лікарні № 3” Чернігівської міської ради з
метою підвищення ефективності роботи
Виконання інвестиційних проектів в рамках
реєстратури,
шляхом
впровадження
здійснення
заходів
щодо
соціальноінформаційних
систем
управління
економічного розвитку окремих територій
(співфінансування з міського бюджету на
залишок cубвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

6 251,26

0490

Капітальний ремонт приміщення басейну ДНЗ
№ 77 за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників
Виконання інвестиційних проектів в рамках
України, 15 (за рахунок залишку cубвенції з
здійснення
заходів
щодо
соціальнодержавного бюджету місцевим бюджетам на
економічного розвитку окремих територій
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

22 662,83

57

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1517363

1517363

1517363

1517363

7363

7363

7363

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
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

0490

Капітальний ремонт приміщення басейну ДНЗ
№ 77 за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників
Виконання інвестиційних проектів в рамках України, 15 (співфінансування з міського
здійснення
заходів
щодо
соціально- бюджету на залишок cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

679,89

0490

Капітальний ремонт спортивної зали та
приміщень загальноосвітнього навчального
Виконання інвестиційних проектів в рамках закладу № 7 за адресою: м. Чернігів, проспект
здійснення
заходів
щодо
соціально- Перемоги, 197 (за рахунок залишку cубвенції з
економічного розвитку окремих територій
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

1 446,90

0490

Капітальний ремонт спортивної зали та
приміщень загальноосвітнього навчального
закладу № 7 за адресою: м. Чернігів, проспект
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Перемоги, 197 (співфінансування з міського
здійснення
заходів
щодо
соціальнобюджету на залишок cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

43,41

0490

Технічне переоснащення (реконструкція) басейну
ДНЗ № 77 за адресою: м. Чернігів, вул.
Виконання інвестиційних проектів в рамках Захисників України, 15 (за рахунок залишку
здійснення
заходів
щодо
соціально- cубвенції з державного бюджету місцевим
економічного розвитку окремих територій
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

6 494,36
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1517363

1517363

1517363

7363

7363

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
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

0490

Технічне переоснащення (реконструкція) басейну
ДНЗ № 77 за адресою: м. Чернігів, вул.
Виконання інвестиційних проектів в рамках Захисників України, 15 (співфінансування з
здійснення
заходів
щодо
соціально- міського бюджету на залишок cубвенції з
економічного розвитку окремих територій
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

194,83

0490

Будівництво прибудови до музичної школи № 1
імені С.В.Вільконського по вул. Мстиславській, 3А в м. Чернігові, на земельній ділянці, яка
Виконання інвестиційних проектів в рамках знаходиться в постійному користуванні замість
здійснення
заходів
щодо
соціально- існуючої адміністративної будівлі (за рахунок
економічного розвитку окремих територій
залишку cубвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

3 564 696,31

0490

Будівництво прибудови до музичної школи № 1
імені С.В.Вільконського по вул. Мстиславській, 3А в м. Чернігові, на земельній ділянці, яка
знаходиться в постійному користуванні замість
Виконання інвестиційних проектів в рамках
існуючої
адміністративної
будівлі
здійснення
заходів
щодо
соціально(співфінансування з міського бюджету на
економічного розвитку окремих територій
залишок cубвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

106 940,89

Капітальний ремонт спортивного майданчика
Чернігівського ліцею № 15, по вул. Козацька, 4Б
1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках (за рахунок залишку cубвенції з державного
здійснення
заходів
щодо
соціальнобюджету місцевим бюджетам на здійснення
економічного розвитку окремих територій
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

59

629 566,45

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

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

Капітальний ремонт спортивного майданчика
Чернігівського ліцею № 15, по вул. Козацька, 4Б

1517363

7363

0490

(співфінансування з міського бюджету на
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення
заходів
щодо
соціально- залишок cубвенції з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного

розвитку

18 887,00

окремих

територій)
х

8000

х

Інша діяльність

3 976 633,12

1518300

8300

х

Охорона навколишнього природного
середовища

3 976 633,12

1518310

8310

х

Запобігання та ліквідація забруднення
навколишнього природного середовища

3 976 633,12

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"

3 976 633,12

1700000

Управління державного архітектурно - будівельного контролю Чернігівської міської ради

35 000,00

1710000

Управління державного архітектурно - будівельного контролю Чернігівської міської ради

35 000,00

Державне управління

35 000,00

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

35 000,00

х

0100

х

1710160

0160

0111

1900000

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

39 780 000,00

1910000

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

39 780 000,00

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

39 780 000,00

х

7000

х

1917600

7600

х

39 780 000,00
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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

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

39 780 000,00

у тому числі
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

на капітальний ремонт кабельних ліній

1917670

7670

0490

1917670

7670

0490

1917670

7670

0490

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

на капітальний ремонт головного корпусу

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

на капітальний ремонт будівлі цеху планових
ремонтів

3100000
3110000
х

0100

х

3110160

0160

0111

3400000
3410000
х

0100

х

3410160

0160

0111

8 280 000,00

на оновлення рухомого складу тролейбусів
на оновлення тролейбусної контактної мережі

24 000 000,00
1 500 000,00
500 000,00
5 500 000,00

Фонд комунального майна Чернігівської міської ради

11 000,00

Фонд комунального майна Чернігівської міської ради

11 000,00

Державне управління

11 000,00

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

11 000,00

Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради

103 000,00

Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради

103 000,00

Державне управління

103 000,00

Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах, Модернізація серверу БД, модернізація ПК
об’єднаних територіальних громадах

103 000,00

3600000

Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради

150 000,00

3610000

Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради

150 000,00

х

0100

х

3610160

0160

0111

х

7000

х

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

Економічна діяльність

100 000,00
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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

3617600

7600

х

3617660

7660

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

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

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

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, %

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

100 000,00
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

100 000,00

Фінансове управління Чернігівської міської ради

71 194,00

Фінансове управління Чернігівської міської ради

71 194,00

Державне управління

71 194,00

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

71 194,00

УСЬОГО

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Х

Х

Міський голова

Х

542 881 349,68

Х

В. АТРОШЕНКО
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