
Продовження додатка 4

(грн)

…

0600000 329 219,13

0610000 329 219,13

…

х 1000 х Освіта 232 466,53

…

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при

школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами, всього 

106 466,53

у тому числі:

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при

школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки (укладання штучного покриття 

по ЗЗСО № 3)
82 823,98

……

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету2

Код ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС3

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код ФКВКБ4

Додаток 4

до розпорядження міського голови 

"19" вересня 2019 року № 132 -р

Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

Управління освіти міської  ради Чернігівської міської ради 

Управління освіти міської  ради Чернігівської міської ради 

1



Продовження додатка 4

……

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету2

Код ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС3

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код ФКВКБ4
Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при

школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки (улаштування частини 

штучного покриття (капітальний ремонт) по ЗЗСО 

№ 9)

3 843,55

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при

школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки у рамках Програми 

забезпечення діяльності та виконання доручень 

виборців депутатами Чернігівської міської ради на 

2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

29.11.2018 № 36/VII - 31

19 799,00

…

0611170 1170 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних

центрів, всього
126 000,00

у тому числі:

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Капітальні видатки (надання державної підтримки

особам з особливими освітніми потребами за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету)

126 000,00

…

х 7000 х Економічна діяльність 96 752,60

0617300 7300 х Будівництво та регіональний розвиток 96 752,60

0617320 7320 0443
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
96 752,60

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та закладів, 

всього
96 752,60

у тому числі:

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

плиток по ЗЗСО № 28)
44 102,74

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

плиток по ЗЗСО № 29)
52 649,86
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Продовження додатка 4

……

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету2

Код ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС3

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код ФКВКБ4
Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

…

…

1200000 0,00

1210000 0,00

х 0100 х Державне управління 570 573,00

1210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у

містах (місті Києві), селищах, селах, об’ єднаних 

територіальних громадах

Капітальний ремонт нежитлового приміщення по

вул. Ремісничій, 19
570 573,00

…

х 6000 х Житлово-комунальне господарство -570 573,00

…

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки -570 573,00

…

1500000 -800 000,00

1510000 -800 000,00

х 0100 х Державне управління -1 506,00

1510150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та

матеріально-технічне забезпечення діяльності

обласної ради, районної ради, районної у місті

ради (у разі її створення), міської, селищної,

сільської рад 

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го

поверху Новозаводської районної у місті

Чернігові ради по вул. І. Мазепи, 19 в м. Чернігові

-1 506,00

х 1000 х Освіта 789 926,00

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освiти всього, 180 000,00

у тому числі:

…

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
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Продовження додатка 4

……

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету2

Код ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС3

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код ФКВКБ4
Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освiти

Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання

будівлі дошкільного навчального закладу №4

"Калинонька" з встановленням сонячних колекторів,

розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. Пухова, 134.

Термомодернізація будівель бюджетних закладів міста

Чернігова»

15 000,00

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освiти

Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання

будівлі дошкільного навчального закладу №22 з

встановленням сонячних колекторів, розташованої за

адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 267.

Термомодернізація будівель бюджетних закладів міста

Чернігова

15 000,00

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освiти

Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального

закладу №32 "Веселка", центр активного фізичного та

духовного розвитку, розташованої за адресою: м. Чернігів,

вул. Івана Богуна, 27. Термомодернізація будівель

бюджетних закладів міста Чернігова
150 000,00

…

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при

школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами всього, 

609 926,00

у тому числі:

…

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при

школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

Капітальний ремонт частини внутрішніх

інженерних мереж Чернігівського колегіуму №11,

розташованого за адресою: м. Чернігів, проспект

Миру, 137

…
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Продовження додатка 4

……

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету2

Код ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС3

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код ФКВКБ4
Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при

школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

Капітальний ремонт - заміна вікон на

енергозберігаючі в Чернігівській загальноосвітній

школі І ступеня № 25 ЧМР, розташованій за

адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 29

-74,00

…

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в

т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при

школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами 

Проект "Створення зони відпочинку за адресою

проспект Миру, 40" – капітальний ремонт
610 000,00

…

х 2000 х Охорона здоров’я -280 150,00

1512010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню всього,
-589,00

у тому числі:

…

1512010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Капітальний ремонт: заміна існуючих заповнень

віконних та дверних блоків в терапевтичному

відділенні КНП "Чернігівська міська лікарня №2"

Чернігівської міської ради, що розташоване по

вул. 1-го Травня, 168 у м. Чернігові

-589,00

1512030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 

породіллям та новонародженим всього,
-279 561,00

у тому числі:
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Продовження додатка 4

……

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету2

Код ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС3

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код ФКВКБ4
Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

1512030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 

породіллям та новонародженим

Капітальний ремонт КНП "Пологовий будинок"

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

в м. Чернігові. Комплексна термомодернізація

-279 561,00

…

х 5000 х Фізична культура і спорт -24 996,00

1515030 5030 х
Розвиток дитячо-юнацького та резервного 

спорту
-24 996,00

1515031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних

шкіл всього,

-24 996,00

у тому числі:

…

1515031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних

шкіл

Капітальний ремонт прилеглої території

комунального позашкільного навчального закладу

"Дитячо-юнацька спортивна школа "Авангард"

Чернігівської міської ради" вул.Пухова, 115-а, м.

Чернігів 

-24 996,00

…

х 7000 х Економічна діяльність -833 274,00

1517300 7300 х Будівництво та регіональний розвиток -833 274,00

…

1517320 7320 х
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-846 274,00

1517321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та закладів 

всього,
-841 191,00

у тому числі:

…
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Продовження додатка 4

……

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету2

Код ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС3

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код ФКВКБ4
Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: заміна існуючих заповнень

віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в

закладі дошкільної освіти № 77 "Дельфін",

розташованому за адресою: м. Чернігів, вул.

Захисників України, 15

-1 064 028,00

…

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Енергоефективна реновація загальноосвітнього

навчального закладу № 5 (реконструкція) по вул.

Сосновій, 23-а в м. Чернігові (співфінансування

залучених коштів від міжнародної фінансової

установи Північної Екологічної Фінансової

Корпорації (Нордік Інвайронмент Файненс

Корпорейшн - НЕФКО)) 

231 782,00

…

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

16 000,00

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)

-35 490,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Реконструкція баскетбольного майданчика на

території ЗОШ №1 в м. Чернігові
10 545,00

1517322 7322 0443
Будівництво медичних установ та закладів 

всього, 
-5 083,00

у тому числі:

7



Продовження додатка 4

……

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету2

Код ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС3

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код ФКВКБ4
Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Ландшафтна реконструкція прилеглої території 9-

ти поверхового палатного корпусу КНП

"Чернігівська міська лікарня №1" Чернігівської

міської ради за адресою: м. Чернігів, проспект

Миру, 44 (розробка ПКД)

-5 083,00

…

1517330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної 

власності всього,
13 000,00

у тому числі:

…

1517330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної 

власності

Будівництво меморіальної каплиці Архистратига

Михаїла на честь загиблих захисників нашої

Батьківщинини на території кладовища "Яцево"

13 000,00

…

…

х 8000 х Інша діяльність -450 000,00

1518300 8300 х
Охорона навколишнього природного 

середовища
-450 000,00

1518310 8310 х
Запобігання та ліквідація забруднення 

навколишнього природного середовища
-450 000,00

1518311 8311 0511
Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів

Реконструкція об’єкту: "Екологічне покращення

гідрологічного режиму та санітарного стану

водойми № 3 в районі вул. Стрілецької у м.

Чернігові

-450 000,00

…

Всього -470 780,87

Секретар міської ради М. ЧЕРНЕНОК
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