
Продовження додатка 5

(грн)

…

1200000 -95 625,00

1210000 -95 625,00

…

х 6000 х Житлово-комунальне господарство 688 842,00

1216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування

житлового фонду
Капітальні видатки 356 123,00

…

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки 332 719,00

…

х 7000 х Економічна діяльність -784 467,00

1217300 7300 х Будівництво та регіональний розвиток -4 492 897,00

1217310 7310 0443 -5 383 142,00

у тому числі:

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
Модернізація мереж зовнішнього освітлення 0,00

з них: 0,00

…

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по

проспекту Миру (від мосту через р. Десна до

Катерининської церкви) (Коригування)

-4 320,00

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, всього

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

……

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 5

до розпорядження міського голови 

"30" вересня 2019 року № 137 -р

Обсяг видатків бюджету 

розвитку, гривень

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
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Продовження додатка 5

……

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

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по

вул.Берегова (від вул.І – ша Кордівка до

перехрестя вул. Олега Міхнюка)

4 320,00

…

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція водопроводу по вулиці Гетьмана

Полуботка, Магістратська, Кирпоноса, Шевченка

від житлового будинку № 4 по вулиці Гетьмана

Полуботка до житлового будинку № 9 по вулиці

Шевченка, та на ділянці проспекту Миру від

будинку № 18 до будинку № 16 в м. Чернігові

-5 332 255,00

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція водопроводу по вулиці Гетьмана

Полуботка, Магістратська, Кирпоноса, Шевченка

від житлового будинку № 4 по вулиці Гетьмана

Полуботка до житлового будинку № 9 по вулиці

Шевченка, та на ділянці проспекту Миру від

будинку № 18 до будинку № 16 в м. Чернігові

(Коригування)

3 306 590,00

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція самопливного каналізаційного

колектору по вул. Кирпоноса від вул.

Магістратська до вул. Князя Чорного, вул.

Шевченка від будівлі №5 до житлового будинку

№9 та на дільниці проспекту Миру від будівлі №1

по вул. Магістратська до будівлі №7 по вул.

Шевченка в  м. Чернігів

-4 034 527,00
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Продовження додатка 5

……

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

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція самопливного каналізаційного

колектору по вул. Кирпоноса від вул.

Магістратська до вул. Князя Чорного, вул.

Шевченка від будівлі №5 до житлового будинку

№9 та на дільниці проспекту Миру від будівлі №1

по вул. Магістратська до будівлі №7 по вул.

Шевченка в  м. Чернігів (Коригування)

1 587 700,00

…

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція мереж зливової каналізації по

вул.Декабристів від вул.Михайла Могилянського

до просп.Миру з влаштуванням споруди для

тимчасового накопичення зливових вод біля

буд.№1 по вул. Декабристів м.Чернігів"

-910 650,00

…

1217330 7330 0443 271 616,00

у тому числі:

…

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів  комунальної 

власності
Відновлення дитячих та спортивних майданчиків 0,00

з них:

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів  комунальної 

власності

Відновлення дитячого ігрового майданчика по

вул. Рокоссовського, 6
178 790,00

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів  комунальної 

власності

Відновлення дитячого ігрового майданчика по

вул. Рокоссовського, 12
178 790,00

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів  комунальної 

власності

Відновлення дитячого ігрового майданчика по

вул. Дніпровська, 35
178 790,00

Будівництво інших об'єктів комунальної власності, всього
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Продовження додатка 5

……

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

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів  комунальної 

власності

Відновлення дитячого ігрового майданчика по

вул. Академіка Павлова, 17
178 790,00

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів  комунальної 

власності

Відновлення дитячого ігрового майданчика по

вул. В'ячеслава Чорновола,15
113 321,00

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів  комунальної 

власності

Відновлення дитячого ігрового майданчика по

вул. Текстильників, (зелена зона навпроти, буд,

№16)

91 519,00

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів  комунальної 

власності

Відновлення спортивного майданчика по

вул. Незалежності, 76, 78, 80
480 000,00

…

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів  комунальної 

власності

Реконструкція об'єктів благоустрою (розробка

проектно-кошторисної документації)
130 000,00

…

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів  комунальної 

власності

Реконструкція об`єкту :«Влаштування території на

розі просп. Перемоги та вул. Кирпоноса"
-822 834,00

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів  комунальної 

власності

Реконструкція об`єкту :«Влаштування території на

розі просп. Перемоги та вул. Кирпоноса"

(Коригування)

964 450,00

…

1217363 7363 0490 618 629,00

…

1217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул.

Шевченка та вул. Рокоссовського в м. Чернігів

(кошти міського бюджету)

618 629,00

…

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, всього
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Продовження додатка 5

……

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

1217460 7460 х 3 708 430,00

у тому числі:

1217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг

та дорожньої інфраструктури за рахунок

коштів місцевого бюджету

Капітальні видатки 1 572 650,00

…

1217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг

та дорожньої інфраструктури за рахунок

коштів місцевого бюджету

Реконструкція дороги вул. Реміснича (від просп. 

Перемоги до вул. Івана Мазепи)
2 135 780,00

…

1500000 0,00

1510000 0,00

…

х 6000 х Житлово-комунальне господарство 100 000,00

1516090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства всього, 
100 000,00

у тому числі:

…

1516090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт частини приміщень Палацу

урочистих подій по вул. Пушкіна, 15 в м.

Чернігові

100 000,00

…

х 8000 х Інша діяльність -100 000,00

1518300 8300 х
Охорона навколишнього природного 

середовища
-100 000,00

1518310 8310 х
Запобігання та ліквідація забруднення 

навколишнього природного середовища
-100 000,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, всього

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
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Продовження додатка 5

……

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

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

-100 000,00

…

1900000 0,00

1910000 0,00

…

1917670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

Комунальне підприємство "Чернігівське

тролейбусне управління" Чернігівської міської

ради 

0,00

у тому числі 0,00

1917670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
на оновлення рухомого складу тролейбусів -270 000,00

1917670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
на оновлення тролейбусної контактної мережі 270 000,00

…

3700000 887 084,00

3710000 887 084,00

…

х 9000 х Міжбюджетні трансферти 887 084,00

3719200 9200 х

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим

бюджетам на здійснення програм соціального

захисту за рахунок субвенцій з державного

бюджету

887 084,00

Фінансове управління Чернігівської міської ради

Фінансове управління Чернігівської міської ради

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

Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
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Продовження додатка 5

……

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

3719240 9240 0180

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим

бюджетам на виплату грошової компенсації за належні

для отримання жилі приміщення для окремих категорій

населення за рахунок відповідних субвенцій з

державного бюджету

887 084,00

3719242 9242 0180

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової

компенсації 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, за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету

887 084,00

…

Всього 791 459,00

Заступник міського голови – 

керуючий справами виконкому С. ФЕСЕНКО
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