Продовження додатка 9

Додаток 9
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/VIII - 24

Перелік проектів - переможців, які будуть реалізовуватись у 2020 році
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
_______25201100000_______
(код бюджету)
грн
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету2

Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код
функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування
3
згідно з типовою відомчою/типовою програмною /тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва проекту - переможця

Загальний обсяг проекту

0200000

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

4 429 284,00

0210000

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

4 429 284,00

0213242

3242

1090

0213242

3242

1090

0213242

3242

1090

0213242

3242

1090

0213242

3242

1090

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення (розпорядник - Чернігівський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді)

“Центр дозвілля та відпочинку осіб з інвалідністю та людей
поважного віку”
“Мобільний пункт харчування бездомних та малозабезпечених осіб
м. Чернігова”
“Вулик” - група денного догляду для дітей та молоді з
інвалідністю”
“Комплексні послуги денного догляду, театро – терапії та творчої
зайнятості людей з інвалідністю”

№ проекту

1 118 664,00

4

292 000,00

93

1 261 600,00

5

1 268 000,00

13

“Пізнаємо рідний край, пізнаємо свою країну”

287 000,00

43

“Культурно-просвітницький центр для вразливих верств населення
“Наша сила в єдності”

202 020,00

11

1
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Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету2

Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код
функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний обсяг проекту

Назва проекту - переможця

Управління освіти міської ради Чернігівської міської
ради
Управління освіти міської ради Чернігівської міської
ради

0600000
0610000

№ проекту

1 757 787,00
1 757 787,00

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами “Сучасна арт-студія”
(відділеннями, групами))

97 168,00

33

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної
“Булінг в школі: хто є стрілок, а хто мішень?” - Інтерактивні
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами
тренінги
(відділеннями, групами))

35 050,00

68

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами “Покоління Z: крок до успіху”
(відділеннями, групами))

135 000,00

29

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами “Соціальна творчість студентського театру “EX LIBRIS”
(відділеннями, групами))

211 218,00

9

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної
“Навчально-розвивальний
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами
“РобоСвіт”
(відділеннями, групами))

978 050,00

3

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

301 301,00

3

“Навчально-розвивальний
“РобоСвіт”

майданчик

(технічна

лабораторія)

майданчик

(технічна

дабораторія)

0700000

Управління охорони здоров'я Чернігівської міської
ради

130 500,00

0710000

Управління охорони здоров'я Чернігівської міської
ради

130 500,00

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім
первинної медичної допомоги

“Відкидні столики для сповивання і стільчики з ременями безпеки
в дитячих поліклініках Чернігова”

2

130 500,00

63
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Код програмної
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видатків та
кредитування
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Назва проекту - переможця

Загальний обсяг проекту

№ проекту

1014082

4082

0829

Управління культури та туризму Чернігівської міської
ради
Управління культури та туризму Чернігівської міської
ради
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
“Фестиваль “Зелена сцена”

808 000,00

56

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

“Безкоштовні курси української мови”

172 171,00

54

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

“Відеокаталог “Дерев'яне мереживо Чернігова”

257 600,00

51

1000000
1010000

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

1100000
1110000

1111090

1090

0960

1115031

5031

0810

1115031

5031

0810

1200000
1210000
1216030

6030

0620

1216090

6090

0640

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

у

сфері

житлово-комунального

2 490 719,00
“Спортивний військово - патріотичний табір “Я українець”

“Бокси життя: якщо можеш - віддай, якщо хочеш - візьми”

Управління капітального будівництва Чернігівської
міської ради
Управління капітального будівництва Чернігівської
міської ради

1500000
1510000

1 237 771,00

2 490 719,00

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
“Здорове тіло, здоровий дух, здорова нація - успішне майбутнє!”
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних “Спортивний клуб “Мстислав” - соціальний зал з бойових
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
єдиноборств"
Управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради
Управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради
“Чіпування домашніх та безпритульних тварин. Крок до
Організація благоустрою населених пунктів
гуманності. Крок до відповідальності”
Інша
діяльність
господарства

1 237 771,00

1 207 324,00

19

1 037 320,00

17

246 075,00

34

344 830,00
344 830,00
300 000,00

91

44 830,00

32

8 107 733,00
8 107 733,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

“Сучасний спортивно - освітній простір “Active Space”

1 387 050,00

2

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

“Реконструкція баскетбольного майданчика на території СЗСШ
№1”

1 495 000,00

21

3
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Код програмної
класифікації
видатків та
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1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

“Реконструкція спортивного майданчика”

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

“Універсальний спортивний майданчик для
баскетболу для жителів мікрорайону Подусівка”

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

“Школа № 20 - комфортна та безпечна для всіх”

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

“Створення ландшафтних естезон для безпечного та змістовного
дозвілля”

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний обсяг проекту

Назва проекту - переможця

Всього

волейболу

та

№ проекту

1 500 000,00

41

1 496 000,00

60

1 480 180,00

65

749 503,00

84

18 498 624,00

Міський голова

В. АТРОШЕНКО

4

