Продовження додатка 6

Додаток 6
до рішення міської ради
"Про бюджет Чернігівської міської
територіальної громади
на 2021 рік"
"24" грудня 2020 року № 3/VIІI - 29
у редакції рішення міської ради
"23" грудня 2021 року № 15/VIII - 12

РОЗПОДІЛ
коштів бюджету розвитку Чернігівської міської територіальної громади на капітальні видатки та на здійснення заходів із
будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році

_________25559000000____________
(код бюджету)
Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

грн

0200000
0210000
х

0210150

0210150

0100

0150

0150

х

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

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

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

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

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

8 758 651,04

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

8 758 651,04

Державне управління

691 200,00

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності Модернізація (дообладнання) існуючої системи
обласної ради, районної ради, районної у місті технологічного відеонагляду адміністративної
ради (у разі її створення), міської, селищної, будівлі
сільської рад

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті Капітальні видатки
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад

49 900,00

641 300,00

1

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Продовження додатка 6
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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

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

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення всього,

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

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

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

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

Житлово-комунальне господарство
Реалізація державних та місцевих житлових
програм

17 000,00

7 957 800,00
7 957 800,00

Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства

Капітальні видатки

2 387 400,00

Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства

Капітальні видатки (за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо підтримки територій,
що зазнали негативного впливу внаслідок
збройного конфлікту на сході України)

5 570 400,00

Інша діяльність
Громадський порядок та безпека
Муніципальні формування з
громадського порядку

92 651,04
92 651,04
охорони

Капітальні видатки

92 651,04

Управління освіти міської ради Чернігівської міської ради

49 784 139,69

Управління освіти міської ради Чернігівської міської ради

49 784 139,69

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

14 000,00
Капітальні видатки

14 000,00
31 918 417,87

Надання дошкільної освiти, всього

752 698,63

у тому числі:
0611010

1010

0910

Надання дошкільної освiти

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Капітальні видатки

587 064,93
2
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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

0910

0921

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

Надання дошкільної освiти

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 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради
від 24.12.2020 № 3/VIII - 28

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

165 633,70

Надання загальної середньої освіти за рахунок
коштів місцевого бюджету, всього

950 711,32

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти, всього

950 711,32

у тому числі:
0611021

0611021

0611021

1021

1021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
Капітальні видатки
загальної середньої освіти

0921

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

45 195,68

0921

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

305 406,04

15 816,00

22 620,00

561 673,60

0611021

1021

0921

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

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами Закупівля сучасних меблів для початкових класів
загальної середньої освіти
Нової української школи

3

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0611060

1060

0611061

1061

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

0921

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

Надання загальної середньої освіти за рахунок
залишку коштів за освітньою субвенцією (крім
залишку коштів, що мають цільове
призначення, виділених відповідно до рішень
Кабінету Міністрів України у попередньому
бюджетному періоді, а також коштів,
необхідних для забезпечення безпечного
навчального процесу у закладах загальної
середньої освіти), всього

17 793 897,41

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти, всього

17 793 897,41

у тому числі:

0611061

0611061

0611061

0611061

1061

1061

1061

1061

0921

Капітальні видатки на придбання пакетів
освітнього
програмного
забезпечення
(комплект:
навчальний
мультимедійний
Надання загальної середньої освіти закладами дидактичний матеріал для 7-ми освітніх галузей
загальної середньої освіти
для класів Нової Української Школи з
одноплатним міні комп’ютером (за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на 01.01.2021)

999 900,00

0921

Капітальні видатки на придбання дидактичних
Надання загальної середньої освіти закладами матеріалів для закладів загальної середньої
загальної середньої освіти
освіти (оновлення матеріально-технічної бази
закладів загальної середньої освіти)

639 631,97

0921

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

2 043 521,60

0921

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

3 285 597,74

4

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0611061

0611061

0611061

0611061

0611061

1061

1061

1061

1061

1061

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

0921

Капітальний ремонт приміщень санвузлів у
закладі загальної середньої освіти № 14, який
Надання загальної середньої освіти закладами
розташований за адресою м. Чернігів, вул.
загальної середньої освіти
Текстильників, 30 (за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що утворився на 01.01.2021)

600 000,00

0921

Капітальний ремонт приміщень санвузлів у
закладі загальної середньої освіти № 5, який
Надання загальної середньої освіти закладами
розташований за адресою м. Чернігів, вул.
загальної середньої освіти
Соснова, 23-а (за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що утворився на 01.01.2021)

1 148 468,40

0921

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

5 135 142,03

0921

Капітальні видатки для оновлення матеріально технічної
бази
закладів:
придбання
комп'ютерного обладнання, засобів навчання та
Надання загальної середньої освіти закладами
обладнання (крім комп’ютерного), сучасних
загальної середньої освіти
меблів для класів Нової Української Школи (за
рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на 01.01.2021)

2 508 495,00

0921

Капітальний
ремонт
зі
встановлення
автоматичної системи пожежної сигналізації,
оповіщення про пожежу, управління евакуацією
людей, устаткування передавання тривожних
Надання загальної середньої освіти закладами сповіщень
на
об'єкті
Чернігівська
загальної середньої освіти
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9
Чернігівської міської ради Чернігівської області
за адресою: м. Чернігів, вул. Молодчого, 21 (за
рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на 01.01.2021)

776 012,13

5

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0611061

0611061

0611061

1061

1061

1061

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

0921

Капітальний ремонт будівлі Чернігівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6,
розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. Івана
Надання загальної середньої освіти закладами Мазепи,
35
(улаштування
зовнішніх
загальної середньої освіти
протипожежних металевих сходів)
та
проведення авторського нагляду (за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на 01.01.2021)

312 615,15

0921

Капітальний ремонт приміщення кухні
Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 6, розташованої за адресою: м.
Надання загальної середньої освіти закладами Чернігів, вул. Івана Мазепи, 35 (влаштування
загальної середньої освіти
модульної системи локального пожежогасіння)
та проведення авторського нагляду (за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на 01.01.2021)

213 212,40

0921

Капітальний
ремонт
зі
встановлення
автоматичної системи пожежної сигналізації,
оповіщення про пожежу, управління евакуацією
Надання загальної середньої освіти закладами людей, устаткування передавання тривожних
загальної середньої освіти
сповіщень в Чернігівській загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів № 5 Чернігівської міської ради
Чернігівської області за адресою: м. Чернігів,
вул. Соснова, 23а

131 300,99

у тому числі:

0611140

1140

0611141

1141

0990

Інші програми, заклади та заходи у сфері
освіти, всього

607 000,00

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти, всього

607 000,00

у тому числі:
0611141

1141

0611150

1150

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Капітальні видатки

607 000,00

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів, всього
у тому числі:

100 000,00

6

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0611154

1154

0611154

1154

0611170

1170

0611171

1171

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

0990

0990

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

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

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

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

100 000,00

Капітальні видатки

100 000,00

Виконання заходів в рамках реалізації програми
"Спроможна школа для кращих результатів", всього

6 385 265,14

0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію програми "Спроможна
школа для кращих результатів", всього

2 138 575,79

0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок харчоблоці Чернігівської загальноосвітньої
субвенції з державного бюджету місцевим
школи І-ІІІ ступенів № 34 Чернігівської міської
бюджетам на реалізацію програми "Спроможна
ради Чернігівської області, розташованій за
школа для кращих результатів"

756 081,15

Облаштування системи безпеки в рамках заходів
"Безпечна
школа"
в
Чернігівській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 35
Чернігівської міської ради Чернігівської області,
розташованій за адресою: м. Чернігів, вул
Незалежності, 42-а (капітальний ремонт)

1 382 494,64

Заміна обладнання та меблів у їдальні та

0611171

1171

адресою: м. Чернігів, вул. Текстильників, 27

0611171

061172

061172

1171

1172

1172

0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію програми "Спроможна
школа для кращих результатів"

0990

Виконання заходів в рамках реалізації програми
"Спроможна школа для кращих результатів" за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам, всього

0990

Виконання заходів в рамках реалізації програми
"Спроможна школа для кращих результатів" за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам

4 246 689,35
Заміна обладнання та меблів у їдальні та харчоблоці
Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
34 Чернігівської міської ради Чернігівської області,
розташованій за адресою: м. Чернігів, вул.
Текстильників, 27

7

1 764 189,35

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

Виконання заходів в рамках реалізації програми
"Спроможна школа для кращих результатів" за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам

061172

1172

0611180

1180

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

1181

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа", всього

0611181

0990

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

0990

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

Облаштування системи безпеки в рамках заходів
"Безпечна школа" в Чернігівській загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів № 35 Чернігівської міської ради
Чернігівської області, розташованій за адресою: м.
Чернігів, вул Незалежності, 42-а (капітальний ремонт)

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

2 482 500,00

2 880 205,50

878 127,00

у тому числі:

0611181

1181

0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
Капітальні видатки
доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа"

0611182

1182

0990

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам, всього

0611182

1182

0990

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам

0611200

1200

0990

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

878 127,00

2 002 078,50

Капітальні видатки

2 002 078,50

447 354,10

у тому числі:

0611200

1200

0990

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

0611210

1210

0990

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

Капітальні видатки

447 354,10

71 721,00

у тому числі:

8

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

0611210

1210

0990

0611220

1220

Виконання заходів щодо створення навчальнопрактичних центрів сучасної професійної (професійнотехнічної) освіти, всього

1 929 564,77

1221

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на створення навчально-практичних
центрів сучасної професійної (професійно-технічної)
освіти, всього

524 990,43

0611221

0990

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

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

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, %

71 721,00

у тому числі:

0611221

1221

0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на створення навчально-практичних
центрів сучасної професійної (професійно-технічної)
освіти

Придбання обладнання, матеріалів та
устаткування для Державного професійнотехнічного навчального закладу "Чернігівський
професійний будівельний ліцей"

76 990,00

Придбання обладнання, матеріалів та
устаткування для Державного професійнотехнічного навчального закладу "Чернігівське
вище професійне училище побутового
обслуговування"

448 000,43

0611221

1221

0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на створення навчально-практичних
центрів сучасної професійної (професійно-технічної)
освіти

0611222

1222

0990

Виконання заходів щодо створення навчальнопрактичних центрів сучасної професійної (професійнотехнічної) освіти за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, всього

0611222

1222

0990

Виконання заходів щодо створення навчальноПридбання обладнання, матеріалів та устаткування для
практичних центрів сучасної професійної (професійноДержавного професійно-технічного навчального закладу
технічної) освіти за рахунок субвенції з державного
"Чернігівський професійний будівельний ліцей"
бюджету місцевим бюджетам

0611222

1222

0990

Виконання заходів щодо створення навчальнопрактичних центрів сучасної професійної (професійнотехнічної) освіти за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам

х
0617300

7000
7300

х
х

0617320

7320

0443

0617321

7321

0443

1 404 574,34

Придбання обладнання, матеріалів та устаткування для
Державного професійно-технічного навчального закладу
"Чернігівське вище професійне училище побутового
обслуговування"

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

359 240,00

1 045 334,34
17 851 721,82
17 851 721,82
11 216 796,82

Будівництво освітніх установ та закладів,
всього

11 216 796,82

9

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:

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт теплового пункту з
установкою ІТП у ЗЗСО №35, який
розташований за адресою вул. Незалежності,
42-а

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1 818 052,85

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний
ремонт
(модернізація)
індивідуальних теплових пунктів у закладах
загальної
середньої
освіти
№
2,4,9,11,14,19,20,21,22,24,27,32,34 (додаткові
роботи)

650 131,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з
установкою обладнання та меблів в закладі
дошкільної освіти № 10 за адресою: м.Чернігів,
вул. Д.Самоквасова, 14 (у рамках Програми
модернізації їдалень та харчоблоків у закладах
освіти м. Чернігова на 2021-2023 роки)

1 040 340,00

Будівництво освітніх установ та закладів

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

49 830,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з
установкою обладнання та меблів в закладі
загальної середньої освіти № 34 за адресою:
м.Чернігів, вул. Текстильників, 27 (у рамках
Програми модернізації їдалень та харчоблоків у
закладах освіти м. Чернігова на 2021-2023 роки)

1 520 000,00

0617321

0617321

0617321

0617321

7321

7321

7321

7321

0443

0443

0443

0443

10

665 662,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0617321

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

0443

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

49 830,00

2 813 873,52

Будівництво освітніх установ та закладів

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

946 381,12

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної
освіти № 65, розташованого за адресою: м.
Чернігів, вул. Доценка, 16-а

1 380 000,00

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної
освіти № 65, розташованого за адресою: м.
Чернігів, вул. Доценка, 16-а (додаткові роботи)

141 315,45

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний
ремонт
з
влаштування
автоматичної системи пожежної сигналізації,
оповіщення про пожежу, управління евакуацією
людей, устаткування передавання тривожних
сповіщень в Чернігівському дошкільному
навчальному закладі №27 Чернігівської міської
ради Чернігівської області за адресою: м.
Чернігів, вул. Преображенська, 18-а (розробка
проектно-кошторисної документації та
проведення експертизи проектно-кошторисної
документації)

27 625,08

0617321

7321

0443

11

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0617321

0617321

7321

7321

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6

0443

0443

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

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

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 приміщення кухні
Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 6 Чернігівської міської ради
Чернігівської області з влаштуванням модульної
системи локального пожежогасіння за адресою:
м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 35 (розробка
проектно-кошторисної документації та
проведення експертизи проектно-кошторисної
документації)

18 600,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт будівлі Чернігівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6,
розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. Івана
Мазепи,
35
(улаштування
зовнішніх
протипожежних металевих сходів) (розробка
проектно-кошторисної документації та
проведення експертизи проектно-кошторисної
документації)

50 580,00

28 400,00

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт з облаштування пристроїв
блискавко захисту в навчально-реабілітаційному
центрі № 1, який розташований за адресою вул.
П'ятницька, 69-а

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Авторський нагляд за капітальним ремонтом
(модернізація) індивідуальних теплових пунктів у
ЗЗСО №2,4,9,11,14,19,20,21,22,24,27,32,34

2 815,80

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Авторський нагляд за капітальним ремонтом
будівлі закладу дошкільної освіти № 65,
розташованого за адресою: м. Чернігів, вул.
Доценка, 16-а

13 360,00

0617360

7360

х

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів

6 634 925,00

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

6 634 925,00

12

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

у тому числі:

0617363

0617363

0617363

0617363

7363

7363

7363

7363

0490

0490

0490

0490

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

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

340 000,00

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

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

10 200,00

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

Капітальний ремонт ганку з облаштуванням
пандусу та заміною дверних блоків вхідної групи
Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 27, м. Чернігів,
вул. Всіхсвятська, 4 (за рахунок cубвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

650 842,00

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

Капітальний ремонт ганку з облаштуванням
пандусу та заміною дверних блоків вхідної групи
Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 27, м. Чернігів,
вул. Всіхсвятська, 4 (співфінансування з
бюджету Чернігівської міської територіальної
громади на cубвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

19 526,00

13

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0617363

0617363

0617363

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

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

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

Побудова та облаштування скеледрому для
Комунального позашкільного закладу освіти
“Чернігівський
центр
дитячоюнацького
туризму,
краєзнавства
та
військовопатріотичного виховання”, м. Чернігів, Урочище
Ялівщина вул. 77 Гвардійської дівізії, 7 (за
рахунок cубвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

150 000,00

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

Побудова та облаштування скеледрому для
Комунального позашкільного закладу освіти
“Чернігівський
центр
дитячоюнацького
туризму,
краєзнавства
та
військовопатріотичного виховання”, м. Чернігів, Урочище
Ялівщина вул. 77 Гвардійської дівізії, 7
(співфінансування з бюджету Чернігівської
міської територіальної громади на cубвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

4 500,00

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

Придбання бесідки-павільйону для дітей з
особливими освітніми потребами Комунального
закладу “Дошкільний навчальний заклад № 62
“Алеся” Чернігівської міської ради”, м. Чернігів,
вул. Матросова, 13а (за рахунок cубвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

50 000,00

14

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

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

Придбання бесідки-павільйону для дітей з
особливими освітніми потребами Комунального
закладу “Дошкільний навчальний заклад № 62
“Алеся” Чернігівської міської ради”, м. Чернігів,
вул. Матросова, 13а (співфінансування з
бюджету Чернігівської міської територіальної
громади на cубвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

0490

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

Придбання оргтехніки для Чернігівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13, м.
Чернігів вул. Любецька, 40 (за рахунок cубвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

30 000,00

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

Придбання оргтехніки для Чернігівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13, м.
Чернігів вул. Любецька, 40 (співфінансування з
бюджету Чернігівської міської територіальної
громади на cубвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

900,00

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

Придбання телевізора та спеціального
обладнання для потреб групи дітей з особливими
фізичними потребами Комунального закладу
“Заклад дошкільної освіти № 23 Чернігівської
міської ради”, м. Чернігів проспект Миру, 29а
(за рахунок cубвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

80 000,00

0490

0490

15

1 500,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0617363

0617363

0617363

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

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

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

Придбання телевізора та спеціального
обладнання для потреб групи дітей з особливими
фізичними потребами Комунального закладу
“Заклад дошкільної освіти № 23 Чернігівської
міської ради”, м. Чернігів проспект Миру, 29а
(співфінансування з бюджету Чернігівської
міської територіальної громади на cубвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

2 400,00

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

“Капітальний ремонт дитячих майданчиків ЗДО
№ 77 “Дельфін” м. Чернігів, вул. Захисників
України, 15”
м. Чернігів, вул. Захисників України, 15
(за рахунок cубвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

400 000,00

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

“Капітальний ремонт дитячих майданчиків ЗДО
№ 77 “Дельфін” м. Чернігів, вул. Захисників
України, 15”
м. Чернігів, вул. Захисників України, 15
(співфінансування з бюджету Чернігівської
міської територіальної громади на cубвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

12 000,00

16

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

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

“Капітальний ремонт спортивного залу
Чернігівського ліцею № 32, за адресою: м.
Чернігів, вул. Шевчука,11” (коригування) м.
Чернігів вул. Шевчука, 11
(за рахунок cубвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

2 500 000,00

0490

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

“Капітальний ремонт спортивного залу
Чернігівського ліцею № 32, за адресою: м.
Чернігів, вул. Шевчука,11” (коригування) м.
Чернігів вул. Шевчука, 11
(співфінансування з бюджету Чернігівської
міської територіальної громади на cубвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

75 000,00

0490

Капітальний ремонт харчоблоку в ЗДО № 37, що
розташований за адресою: м. Чернігів, вул.
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Іоанна Максимовича, 37 (за рахунок cубвенції з
здійснення
заходів
щодо
соціальнодержавного бюджету місцевим бюджетам на
економічного розвитку окремих територій
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

1 240 832,00

0490

Капітальний ремонт харчоблоку в ЗДО № 37, що
розташований за адресою: м. Чернігів, вул.
Іоанна Максимовича, 37 (співфінансування з
Виконання інвестиційних проектів в рамках
бюджету Чернігівської міської територіальної
здійснення
заходів
щодо
соціальногромади на cубвенцію з державного бюджету
економічного розвитку окремих територій
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

37 225,00

0490

17

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

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

1 000 000,00

0490

Придбання музичних інструментів для
Чернігівського дошкільного навчального закладу
№ 1, Центр психофічного та інтелектуального
розвитку дітей Чернігівської міської ради
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Чернігівської області м. Чернігів вул. Київська,
здійснення
заходів
щодо
соціально30 (співфінансування з бюджету Чернігівської
економічного розвитку окремих територій
міської територіальної громади на cубвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

30 000,00

0710000
2000

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

Придбання музичних інструментів для
Чернігівського дошкільного навчального закладу
№ 1, Центр психофічного та інтелектуального
Виконання інвестиційних проектів в рамках розвитку дітей Чернігівської міської ради
здійснення
заходів
щодо
соціально- Чернігівської області м. Чернігів вул. Київська,
економічного розвитку окремих територій
30 (за рахунок cубвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

0700000

х

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

х

Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради

61 526 489,00

Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради

61 526 489,00

Охорона здоров’я

51 295 561,00

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню всього,

Капітальні видатки

49 062 385,47

у тому числі:
0712010

2010

0731

КНП "Чернігівська міська лікарня №2"
Чернігівської міської ради

33 686 982,00

КНП "Чернігівська міська лікарня №3"
Чернігівської міської ради

15 350 403,47

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

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим

25 000,00
Капітальні видатки

1 606 475,53

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

0712080

2080

0721

х
0717300

7000
7300

х
х

0717320

7320

0443

0717322

7322

0443

0717322

7322

0443

0717322

0717322

0717322

0717322

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

Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню всього,
у тому числі:
КНП "Дитяча поліклініка №1" Чернігівської
міської ради
КНП "Сімейна поліклініка"
Чернігівської міської ради
Економічна діяльність
Будівництво та регіональний розвиток
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
Будівництво медичних установ та закладів
всього,
у тому числі:

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

626 700,00

249 800,00
376 900,00
10 230 928,00
10 230 928,00
3 005 600,00
3 005 600,00

Будівництво медичних установ та закладів

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

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція системи киснепостачання з
встановленням джерела кисню в комунальному
некомерційному підприємстві "Чернігівська
міська лікарня № 2" Чернігівської міської ради

500 000,00

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція системи киснепостачання з
встановленням джерела кисню в комунальному
некомерційному підприємстві "Чернігівська
міська лікарня № 3" Чернігівської міської ради

401 000,00

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний ремонт системи опалення з
улаштуванням індивідуального теплового
пункту з погодозалежним регулюванням та
функцією віддаленого управління
(диспетчеризацією) в будівлі поліклініки КНП
"Сімейна поліклініка" ЧМР, що розташована за
адресою м.Чернігів, вул. Пирогова,15

450 000,00

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція системи забезпечення медичним
киснем лікарняних ліжок КНП "Чернігівська
міська лікарня № 3" ЧМР за адресою : м.
Чернігів, вул. 1-го Травня, 170

99 000,00
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25 000,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0717322

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

0717322

7322

0443

0717360

7360

х

0717363

7363

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

Будівництво медичних установ та закладів

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю
опорними закладами охорони здоров’я послуг
щодо проектування та встановлення кисневих
станцій за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету (КНП "Чернігівська
міська лікарня №2" Чернігівської міської ради )

765 300,00

Будівництво медичних установ та закладів

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю
опорними закладами охорони здоров’я послуг
щодо проектування та встановлення кисневих
станцій за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету (КНП "Пологовий
будинок" Чернігівської міської ради)

765 300,00

Виконання інвестиційних проектів

7 225 328,00

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

7 225 328,00

у тому числі:

0717363

7363

0490

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

Придбання медичного обладнання, а саме:
газоаналізатор крові — 2 од. для комунального
некомерційного підприємства “Чернігівська
міська лікарня № 2” Чернігівської міської ради
(за рахунок залишку cубвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)
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514 881,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0717363

0717363

0717363

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

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

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

15 447,00

0490

Придбання комп’ютерної та копіювальної
техніки для Комунального некомерційного
підприємства “Чернігівська міська лікарня № 2”
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Чернігівської міської ради, м. Чернігів, вул. 1
здійснення
заходів
щодо
соціальноТравня, 168б (за рахунок cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

500 000,00

0490

Придбання комп’ютерної та копіювальної
техніки для Комунального некомерційного
підприємства “Чернігівська міська лікарня № 2”
Чернігівської міської ради, м. Чернігів, вул. 1
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Травня, 168б (співфінансування з бюджету
здійснення
заходів
щодо
соціальноЧернігівської міської територіальної громади на
економічного розвитку окремих територій
cубвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

15 000,00
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0717363

0717363

0717363

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

Придбання комп’ютерної та копіювальної
техніки для Комунального некомерційного
підприємства “Чернігівська міська лікарня № 3”
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Чернігівської міської ради, м. Чернігів,вул. 1
здійснення
заходів
щодо
соціальноТравня, 170 (за рахунок cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

250 000,00

0490

Придбання комп’ютерної та копіювальної
техніки для Комунального некомерційного
підприємства “Чернігівська міська лікарня № 3”
Чернігівської міської ради, м. Чернігів,вул. 1
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Травня, 170 (співфінансування з бюджету
здійснення
заходів
щодо
соціальноЧернігівської міської територіальної громади на
економічного розвитку окремих територій
cубвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

7 500,00

0490

Придбання комп’ютерної та копіювальної
техніки для Комунального некомерційного
підприємства “Чернігівська міська лікарня № 4”
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Чернігівської міської ради, м. Чернігів, вул.
здійснення
заходів
щодо
соціальноТекстильників, 36 (за рахунок cубвенції з
економічного розвитку окремих територій
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

250 000,00
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0717363

0717363

0717363

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

0490

Придбання комп’ютерної та копіювальної
техніки для Комунального некомерційного
підприємства “Чернігівська міська лікарня № 4”
Чернігівської міської ради, м. Чернігів, вул.
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Текстильників, 36 (співфінансування з бюджету
здійснення
заходів
щодо
соціальноЧернігівської міської територіальної громади на
економічного розвитку окремих територій
cубвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

0490

Придбання комп’ютерної та копіювальної
техніки для Комунального некомерційного
підприємства
“Дитяча
стоматологічна
Виконання інвестиційних проектів в рамках поліклініка” Чернігівської міської ради, м.
здійснення
заходів
щодо
соціально- Чернігів, вул. Кирпоноса, 20а (за рахунок
економічного розвитку окремих територій
cубвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

0490

Придбання комп’ютерної та копіювальної
техніки для Комунального некомерційного
підприємства
“Дитяча
стоматологічна
поліклініка” Чернігівської міської ради, м.
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Чернігів, вул. Кирпоноса, 20а (співфінансування з
здійснення
заходів
щодо
соціальнобюджету Чернігівської міської територіальної
економічного розвитку окремих територій
громади на cубвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

23

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

7 500,00

250 000,00

7 500,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0717363

0717363

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

Придбання комп’ютерної та копіювальної
техніки для Комунального некомерційного
підприємства “Міський стоматологічний
Виконання інвестиційних проектів в рамках
центр” Чернігівської міської ради, м. Чернігів,
здійснення
заходів
щодо
соціальнопроспект Перемоги, 154 (за рахунок cубвенції з
економічного розвитку окремих територій
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

250 000,00

0490

Придбання комп’ютерної та копіювальної
техніки для Комунального некомерційного
підприємства “Міський стоматологічний
центр” Чернігівської міської ради, м. Чернігів,
Виконання інвестиційних проектів в рамках
проспект Перемоги, 154 (співфінансування з
здійснення
заходів
щодо
соціальнобюджету Чернігівської міської територіальної
економічного розвитку окремих територій
громади на cубвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

7 500,00

0717363

7363

0490

0717363

7363

0490

Придбання комп’ютерної та копіювальної
техніки для Комунального некомерційного
підприємства
“Сімейна
поліклініка”
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Чернігівської міської ради, м. Чернігів, вул.
здійснення
заходів
щодо
соціальноПирогова, 15 (за рахунок cубвенції з державного
економічного розвитку окремих територій
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)
Придбання комп’ютерної та копіювальної
техніки для Комунального некомерційного
підприємства
“Сімейна
поліклініка”
Чернігівської міської ради, м. Чернігів, вул.
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Пирогова, 15
здійснення
заходів
щодо
соціально(співфінансування з бюджету Чернігівської
економічного розвитку окремих територій
міської територіальної громади на cубвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)
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500 000,00

15 000,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0717363

0717363

0717363

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

Придбання відеогастроскопу (комплект) для
Комунального некомерційного підприємства
“Чернігівської міської лікарні № 2” Чернігівської
Виконання інвестиційних проектів в рамках
міської ради, м. Чернігів, вул. 1 Травня, 168б
здійснення
заходів
щодо
соціально(за рахунок cубвенції з місцевого бюджету на
економічного розвитку окремих територій
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету)

3 000 000,00

0490

Придбання відеогастроскопу (комплект) для
Комунального некомерційного підприємства
“Чернігівської міської лікарні № 2” Чернігівської
міської ради, м. Чернігів, вул. 1 Травня, 168б
Виконання інвестиційних проектів в рамках
(співфінансування з бюджету Чернігівської
здійснення
заходів
щодо
соціальноміської територіальної громади на cубвенцію з
економічного розвитку окремих територій
місцевого бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету)

90 000,00

0490

Придбання системи, програмного забезпечення
та цифрової камери для цитогенетичних
досліджень на базі мікроскопа для Комунального
некомерційного підприємства “Пологовий
Виконання інвестиційних проектів в рамках
будинок” Чернігівської міської ради, м. Чернігів
здійснення
заходів
щодо
соціальновул. 1 Травня ,172
економічного розвитку окремих територій
(за рахунок cубвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

1 500 000,00
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0717363

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

0800000
0810000
х

3000

х

0813100

3100

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

Придбання системи, програмного забезпечення
та цифрової камери для цитогенетичних
досліджень на базі мікроскопа для Комунального
некомерційного підприємства “Пологовий
Виконання інвестиційних проектів в рамках будинок” Чернігівської міської ради, м. Чернігів
здійснення
заходів
щодо
соціально- вул. 1 Травня ,172
економічного розвитку окремих територій
(співфінансування з бюджету Чернігівської
міської територіальної громади на cубвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

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

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

45 000,00

9 489 827,00
9 489 827,00
9 489 827,00

16 000,00

16 000,00

0813104

3104

1020

0813200

3200

1090

Забезпечення обробки інформації з
нарахування та виплати допомог і компенсацій

х

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

3220

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах
соціального обслуговування
Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні до
Капітальні видатки
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю

0813220

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

9 473 827,00

Капітальні трансферти населенню, всього

26

9 473 827,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0813221

0813222

3221

3222

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

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,
Капітальні трансферти населенню
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

1 614 182,00

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 Капітальні трансферти населенню
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

6 666 383,00
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0813223

3223

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

1060

0900000
0910000
х

6000

х

0916080

6080

х

0916083

6083

0610

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

Грошова компенсація за належні для отримання жилі
приміщення для сімей учасників бойових дій на
території інших держав, визначених у абзаці
першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа
учасників бойових дій на території інших держав, Капітальні трансферти населенню
інвалідність яких настала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з
перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7
частини другої статті 7 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та
які потребують поліпшення житлових умов

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

1 193 262,00

Управління (служба) у справах дітей
Чернігівської міської ради
Управління (служба) у справах дітей
Чернігівської міської ради
Житлово-комунальне господарство
Реалізація державних та місцевих житлових
програм

4 194 192,00
4 194 192,00
4 194 192,00
4 194 192,00

Капітальні видатки (субвенція з місцевого
бюджету на проектні, будівельно-ремонтні
Проектні, будівельно-ремонтні роботи,
роботи, придбання житла та приміщень для
придбання житла та приміщень для розвитку
розвитку сімейних та інших форм виховання,
сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, та забезпечення
наближених до сімейних, та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа за
батьківського піклування, осіб з їх числа
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету)

4 194 192,00

1000000

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

1 744 835,00

1010000
х

0100

х

1 744 835,00
14 600,00

1010160

0160

0111

х

1000

х

1011080

1080

0960

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
Державне управління
Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах,
Капітальні видатки
територіальних громадах
Освіта
Надання спеціальної освіти мистецькими
школами всього,
у тому числі:

14 600,00
804 372,00
804 372,00

28

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

1011080

1080

0960

1011080

1080

0960

х

4000

х

1014020

4020

0822

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

Надання спеціальної освіти мистецькими
школами

Капітальні видатки

Надання спеціальної освіти мистецькими
школами

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

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

718 222,00

86 150,00

Культура і мистецтво

871 363,00

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

688 563,00

у тому числі:
1014020

4020

0822

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

9 063,00

49 500,00

630 000,00

1014020

4020

0822

Капітальні видатки у рамках Програми
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і забезпечення діяльності та виконання доручень
музичних колективів, ансамблів, концертних виборців депутатами Чернігівської міської ради
та циркових організацій
на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради
від 24.12.2020 № 3/VIII - 28

1014020

4020

0823

Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і Капітальні видатки (інша субвенція (з загального
музичних колективів, ансамблів, концертних фонду обласного бюджету на виконання
та циркових організацій
доручень виборців депутатами обласної ради))

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

10 000,00

Капітальні видатки

157 800,00

1014060

4060

0828

Капітальні видатки у рамках Програми
Забезпечення діяльності палаців i будинків забезпечення діяльності та виконання доручень
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших виборців депутатами Чернігівської міської ради
клубних закладів
на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради
від 24.12.2020 № 3/VIII - 28

1014080

4080

0829

Інші заклади та заходи в галузі культури і
Капітальні видатки
мистецтва

15 000,00

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в
галузі культури і мистецтва

15 000,00

х

7000

х

Капітальні видатки

Економічна діяльність

54 500,00
29

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

1017600

7600

х

Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю

54 500,00

1017620

7620

х

Розвиток готельного господарства та туризму

54 500,00

1017622

7622

0470

Реалізація програм і заходів в галузі туризму
та курортів

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

54 500,00

1100000

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

2 893 026,48

1110000

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

2 893 026,48

х

1000

х

1111070

1070

0960

Освіта

172 390,48

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

172 390,48

у тому числі:
1111070

1070

0960

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)

1111070

1070

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 2021 - 2025 роки)

х

5000

х

Фізична культура і спорт

2 720 636,00

1115030

5030

х

Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту

2 720 636,00

1115031

5031

0810

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

2 720 636,00

1115031

5031

0810

1115031

5031

0810

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

54 910,54

117 479,94

Капітальні видатки

1 188 136,00

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

1 493 000,00
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1115031

5031

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

0810

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

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 2021 рік, затвердженої рішенням міської
ради від 24.12.2020 № 3/VIII - 28)

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

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

39 500,00

1200000
1210000
х

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

2 763 058,70

1216015

6015

0620

Забезпечення надійної
експлуатації ліфтів

Капітальні видатки

1 674 441,30

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

59 394 702,00

1216090

6090

0640

х
1217300
1217310

7000
7300
7310

х
х
0443

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

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

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

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Освіти, 8 в м. Чернігів
Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Освіти, 10 в м. Чернігів

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

та

безперебійної

405 620 362,53
405 620 362,53
215 000,00

Капітальні видатки

215 000,00

64 067 870,00
4 437 500,00

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

235 668,00
327 396 835,53
186 169 761,00
75 700 532,00

Будівництво контейнерних майданчиків

11 134 973,00

з них:
1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

31

530 999,00
362 321,00
348 712,00

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

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

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

324 467,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

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

520 957,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

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

580 049,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

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

917 442,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по
вул. Доценка, 17 в м. Чернігів

708 845,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по
вул. Генерала Пухова,131 корп. 3 в м. Чернігів

550 055,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Генерала Пухова,101 в м. Чернігів

374 952,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Малиновського, 36 в м. Чернігів

193 792,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Малиновського, 41 в м. Чернігів

540 787,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по 3-му
провул. Кривоноса, 1 в м. Чернігів

197 060,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Кільцева, 20 в м. Чернігів

192 205,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Гетьмана Полуботка, 120 в м. Чернігів

377 145,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Толстого, 118 в м. Чернігів

551 807,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Академіка Павлова, 17 в м. Чернігів

733 805,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по
просп. Перемоги, 187 в м. Чернігів

553 897,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Шевченка, 246 А в м. Чернігів

378 528,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Малиновського, 55 в м. Чернігів

194 770,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Толстого, 138 А в м. Чернігів

734 553,00

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

32

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

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

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

Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Григорія Верьовки, 12 в м. Чернігів
Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Генерала Пухова, 121 в м. Чернігів
Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Доценка, 24 в м. Чернігів
Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Шевченка, 101 А в м. Чернігів
Будівництво контейнерного майданчика по вул.
Гетьмана Полуботка, 74 в м. Чернігів
Будівництво контейнерного майданчика по
просп. Перемоги, 147 в м. Чернігів
Будівництво контейнерного майданчика по
просп. Перемоги, 163 в м. Чернігів
Розширення міського кладовища "Яцево" в м.
Чернігові, площею 4,8991 га

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

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

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

394 104,00
373 732,00
383 665,00
24 107,00
24 107,00
34 055,00
34 055,00
10 508 086,00

14 520 575,00

з них:

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво централізованої каналізації вулиць
Сіверянської, Ватутіна, Фабричної, Василенка,
Колоскових, Толстого, 19а, 27а в м. Чернігові.
Коригування 2 з виділенням пускових
комплексів. (II пусковий комплекс) (ОСН "Вуличний комітет вулиць Сіверянської,
Ватутіна, Фабричної, Василенка, Колоскових,
Толстого, (буд. № 19А, 27А)" в м. Чернігові
"Сівер")

33

7 734 139,31

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

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво централізованої каналізації вулиці
Московська (від будинку №46 до вулці
Кримської); вулиці Перемоги (від будинку №13
до вулиці Кримської); вулиці 21 Вересня (від
будинку №21 до вулиці Кримської); вулиці
Панаса Мирного (від будинку №11 до будинку
№24); вулиці Кримської (від будинку №75 до
вулиці Керченської) в м. Чернігові
(I черга
будівництва) (ОСН - "Вуличний комітет вул.
Перемоги, вул. Московська буд. 40-58, вул.
Кримська буд. 64-121, вул. 21 Вересня буд. 3862")

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво централізованого водопроводу
вулиць Банченкова, Авіації, Садова, Григоренка в
м. Чернігові (ОСН – “Вуличний комітет
“Банчавіа“)

2 071 498,12

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво централізованої каналізації по вул.
Любомира Боднарука в м.Чернігів ( Коригування
2) (ОСН “Любомира Боднарука”)

123 824,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Розробка проектної документації по об’єкту
“Реконструкція мереж зливової каналізації від
просп.Миру до вул.Мстиславська в м.Чернігів”
(стадія проектування – робочий проект)

66 554,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

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

11 604 524,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Реконструкція водопроводу по вул.Київська від
вул. Гонча до вул. Довженка в м.Чернігів

6 684 627,00

з них
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4 522 767,09

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217310

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

Співфінансування з бюджету Чернігівської
міської територіальної громади на cубвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію інфраструктурних проектів та
розвиток об'єктів соціально-культурної сфери

Реконструкція об’єкту: “Відновлення мереж
зливової каналізації від житлових будинків №
152 та №154 по вул. Генерала Пухова в м.
Чернігів”

1 151 441,00

495 600,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво зливової каналізації по вулиці
Кільцева від просп. Миру до річки Стрижень в м.
Чернігів

49 378,00

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

19 980 374,00

1217310

7310

0443

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності, всього

38 728 539,00

у тому числі:
1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об’єкту:
“Відновлення
спортивного майданчика по вул.Самострова, 22 в
м. Чернігів"

1 916 960,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об’єкту:
"Відновлення
спортивного майданчика по вул. Генерала
Пухова, 148-150 в м.Чернігів"

2 051 801,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Відновлення дитячих та спортивних майданчиків

2 107 824,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

з них:
Реконструкція об’єкту:“Відновлення дитячого
ігрового майданчика по вул. Реміснича, 31 в м.
Чернігів”

35

166 900,00

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

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об’єкту: “Відновлення дитячого
ігрового майданчика по просп. Пермоги, 163 в м.
Чернігів”

166 900,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об’єкту: “Відновлення дитячого
ігрового майданчика по просп. Пермоги, 42-44 в
м. Чернігів”

166 900,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об’єкту: “Відновлення дитячого
ігрового майданчика по вул. Волковича, 11-13 в
м. Чернігів”

263 895,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об’єкту: “Відновлення дитячого
ігрового майданчика по вул. Космонавтів, 1 в м.
Чернігів”

263 895,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об’єкту: “Відновлення дитячого
ігрового майданчика по вул. Всіхсвятська, 6 в м.
Чернігів”

344 778,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об’єкту: “Відновлення дитячого
ігрового майданчика по вул. Красносільського,
75 в м. Чернігів”

344 778,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об’єкту: “Відновлення дитячого
ігрового майданчика по вул. 1-ої Гвардійської
Армії в м. Чернігів”

344 778,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту "Влаштування скейт -парку
у парку “Березовий гай”, вул.Генерала Пухова в
м.Чернігів

3 379 900,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об’єкту “Влаштування скейт-парку
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

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:

36

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

2 599 094,00

1 333 862,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217330

1217330

1217330

1217330

1217330

1217330

7330

7330

7330

7330

7330

7330

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

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

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

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

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

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Розробка проектної документації по об’єкту:
“Реконструкція частини центрального парку
культури та відпочинку та стежки здоров’я з
прокладанням
інженерних
мереж
(водопостачання,
водовідведення,
електропостачання, зв'язку) в м. Чернігів" (перша
стадія проєктування – ескізний проєкт)

48 600,00

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Розробка проектної документації по об’єкту:
“Реконструкція атракціонного містечка в
центральному парку культури та відпочинку в м.
Чернігів" (перша стадія проєктування – ескізний
проєкт)

48 600,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Розробка
проектної
документації
по
реконструкції об’єкту: “Поліпшення технічного
стану та благоустрій водойм на території
центрального парку культури та відпочинку та
лісопарку “Кордівка” в м.Чернігів” (перша стадія
проєктування – ескізний проєкт)

48 600,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Розробка проектної документації по об’єкту:
“Реконструкція Літнього театру по вул.
Шевченка, 59 в м. Чернігів” (перша стадія
проєктування – ескізний проєкт)

48 600,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Розробка проектної документації по об’єкту:
“Реконструкція набережної вздовж р. Десна та
влаштування зони барбекю в м. Чернігів” (перша
стадія проєктування – ескізний проєкт)

48 600,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Розробка проектної документації по об’єкту:
“Реконструкція частини лісопарку “Кордівка” з
влаштуванням ландшафтного еко-парку в м.
Чернігів” (перша стадія проєктування – ескізний
проєкт)

48 600,00

0443

0443
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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

Розробка проектної документації по об’єкту:
“Реконструкція парку "Залізничників" в
м.Чернігів” (перша стадія проєктування –
ескізний проєкт)

49 591,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція зеленої зони по вул. Незалежності
(навпроти будинку № 16) в м.Чернігів

27 989,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція ділянки бульвару по просп. Миру
від просп. Перемоги до пішохідного фонтану в м.
Чернігів

28 814,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Розробка проектної документації на будівництво
об'єктів благоустрою

340 200,00

з них:

1217330

1217330

1217330

7330

7330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Розробка проектної документації по об’єкту:
“Будівництво спортивно-розважального парку на
території лісопарку “Кордівка” в м. Чернігів”
(перша стадія проєктування – ескізний проєкт)

48 600,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Розробка проектної документації по об’єкту:
“Будівництво спортивного зимового центру по
вул. Берегова в м. Чернігів” (перша стадія
проєктування – ескізний проєкт)

48 600,00

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Розробка проектної документації по об’єкту:
“Будівництво велопарку з влаштуванням
велодоріжок, велотрас та велотреків на території
лісопарку “Кордівка” в м. Чернігів” (перша
стадія проєктування – ескізний проєкт)

48 600,00

0443

38

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

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Розробка проектної документації по об’єкту:
“Будівництво контактного зоопарку та дитячого
просвітницького центру на території лісопарку
“Кордівка” в м. Чернігів” (перша стадія
проєктування – ескізний проєкт)

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Розробка проектної документації по об’єкту:
“Будівництво парку дикої природи на території
лісопарку “Кордівка” в м. Чернігів” (перша
стадія проєктування – ескізний проєкт)

48 600,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Розробка проектної документації по об’єкту:
“Будівництво екстрим-парку на території
лісопарку “Кордівка” в м. Чернігів” (перша
стадія проєктування – ескізний проєкт)

48 600,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Розробка проектної документації по об’єкту:
“Будівництво еко-готелів та оздоровчого
комплексу на території лісопарку “Кордівка” в
м. Чернігів” (перша стадія проєктування –
ескізний проєкт)

48 600,00

Створення дитячого майданчику та зони
відпочинку з додатковим озелененням на
території багатоповерхових будинків 191, 191а,
191б, 191в, 193 по вул. 1-го Травня (бюджет
участі)

1 500 000,00

1217330

7330

48 600,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

295 800,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

44 200,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об'єкту: "Влаштування паркової
зони для відпочинку та дозвілля по вул. Гонча
біля буд. 41-47" (бюджет участі)

1 500 000,00

39

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

1 731 704,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція скверу ім Попудренка

1 475 765,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Будівництво майданчиків для вільного вигулу
собак у парку “Березовий гай”, вул. Генерала
Пухова в м. Чернігів

1 238 654,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Будівництво майданчику для вільного вигулу
собак на бульварі по просп. Миру від вул. Івана
Мазепи до вул. С.Русової в м. Чернігів

1 754 888,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Будівництво майданчику для вільного вигулу
собак по вул. Красносільського в м.Чернігів

943 458,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Будівництво майданчику для вільного вигулу
собак по вул. Красносільського в м. Чернігів
(проект бюджету участі “Собачий майданчик”)

178 800,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Придбання
та
встановлення
електронноінформаційного табло (Сенсорний кіоск
(термінал))

776 000,00

Придбання та встановлення пам’ятного знаку
Захисникам України – Героям Чернігова в парку
“Березовий гай” по вул. Генерала Пухова в м.
Чернігів

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

Придбання та встановлення меморіального
погруддя Хижнякову Василю Михайловичу

420 000,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об’єкту “Відновлення дитячого
ігрового майданчика по вул. Льотна, 3Б в м.
Чернігів”

12 500,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об’єкту “Відновлення дитячого
ігрового майданчика по вул. Мстиславська, 130 в
м. Чернігів”

37 000,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об’єкту “Відновлення дитячого
ігрового майданчика по вул. Генерала Пухова,103
в м. Чернігів”

21 950,00

40

1 200 000,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Продовження додатка 6

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція об’єкту “Відновлення дитячого
ігрового майданчика по вул. Максима
Березовського, 2 в м. Чернігів”

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

9 223 749,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

48 809,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

2 493 768,00

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

45 050,00

з них:

1217330

1217330

1217330

1217330

7330

7330

7330

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) (автобусна) в м. Чернігів"

74 770,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

41

71 147,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217330

1217330

1217330

1217330

1217330

1217330

1217330

7330

7330

7330

7330

7330

7330

7330

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

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

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

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

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

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

0443

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "Школа
№12"(вул. Доценка, 17) в м.Чернігів"

42

71 147,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217330

1217330

1217330

1217330

1217330

1217330

1217330

7330

7330

7330

7330

7330

7330

7330

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6

0443

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
"Ремзавод"(просп. Миру, 201) в м. Чернігів"
Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на
зупинці
громадського
транспорту
"Ремзавод"(просп. Миру, 194) в м. Чернігів"

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

71 147,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція
об'єкту:
"Встановлення
обладнання (електронно-інформаційного табло)
на зупинці громадського транспорту "Школа
№35" (вул. Незалежності, непарна, поле) в м.
Чернігів"

71 147,00

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

0443

0443

43

71 147,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217330

1217330

1217330

1217330

1217330

1217330

1217330

7330

7330

7330

7330

7330

7330

7330

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

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

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

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

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

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

0443

0443

0443

44

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217330

1217330

1217330

1217330

7330

7330

7330

7330

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

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

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

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
"Пожтехніка" (вул. Генерала Бєлова, 30)
в м.Чернігів"

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

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

71 147,00

71 147,00

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

1217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

1217330

7330

45

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1217330

1217330

7330

7330

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

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

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

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

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

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

71 147,00

71 147,00

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

590 764,00

0490

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

382 786,00

1217363

1217363

7363

7363

Виконання інвестиційних проектів

5 626 690,00

46

5 626 690,00

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
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

Придбання та встановлення дитячого майданчика
на прибудинковій території за адресою: м.
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Чернігів, вул. Космонавтів, б.14-18 (cубвенція з
здійснення
заходів
щодо
соціальнодержавного бюджету місцевим бюджетам на
економічного розвитку окремих територій
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

380 000,00

0490

Придбання та встановлення дитячого майданчика
на прибудинковій території за адресою: м.
Чернігів,
вул.
Космонавтів,
б.14-18
Виконання інвестиційних проектів в рамках
(співфінансування з бюджету Чернігівської
здійснення
заходів
щодо
соціальноміської територіальної громади на cубвенцію з
економічного розвитку окремих територій
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

11 400,00

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
соціальноЧернігові з виділенням пускових комплексів
економічного розвитку окремих територій
Перший пусковий комплекс(за рахунок залишку
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій)

7 149,00

47

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
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

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
Механізаторів від буд.№15 до буд. №25 в м.
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Чернігові з виділенням пускових комплексів
здійснення
заходів
щодо
соціальноПерший пусковий комплекс (співфінансування з
економічного розвитку окремих територій
бюджету Чернігівської міської териториальної
громади на залишок на субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій)

215,00

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
соціальноМеханізаторів від буд.№15 до буд. №25 в м.
економічного розвитку окремих територій
Чернігові з виділенням пускових комплексів.
Перший пусковий комплекс (кошти Чернігівської
міської територіальної громади)

1 003 939,00

0490

Будівництво централізованої каналізації вулиці
Московська (від будинку №46 до вулиці
Кримської); вулиці Перемоги (від будинку №13
до вулиці Кримської); вулиці 21 Вересня (від
будинку №21 до вулиці Кримської); вулиці
Виконання інвестиційних проектів в рамках
Панаса Мирного (від будинку №11 до будинку
здійснення
заходів
щодо
соціально№24); вулиці Кримської (від будинку №75 до
економічного розвитку окремих територій
вулиці Керченської) в м. Чернігові»
(Коригування) (ІІІ черга будівництва)(за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій)

3 155 764,00
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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

Будівництво централізованої каналізації вулиці
Московська (від будинку №46 до вулиці
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
Виконання інвестиційних проектів в рамках
№24); вулиці Кримської (від будинку №75 до
здійснення
заходів
щодо
соціальновулиці Керченської) в м. Чернігові”
економічного розвитку окремих територій
(Коригування)
(ІІІ
черга
будівництва)(співфінансування з бюджету
Чернігівської міської територіальної громади на
субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій )

1217380

7380

0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок
інших субвенцій з державного бюджету

Реконструкція водопроводу по вул.Київська від
вул. Гонча до вул. Довженка в м.Чернігів

16 520 000,00

1217380

7380

0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок
інших субвенцій з державного бюджету

Капітальний ремонт ділянки дороги вул.Київська
(від вулиці Гончої до вул. Грибоєдова) у м.
Чернігів

49 594 000,00

1217400

7400

х

1217440

7440

х

1217442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури

Капітальні видатки

1 959 581,00

1217442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури

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

1 191 223,00

1217442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури

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

563 865,00

1217461

7460

х

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

94 673,00

88 310 468,53
3 714 669,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, всього
у тому числі:

49

84 595 799,53

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

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

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

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

34 384 282,53

з них

1217461

7461

0456

Співфінансування з бюджету Чернігівської
Утримання та розвиток автомобільних доріг міської територіальної громади на cубвенцію з
та дорожньої інфраструктури за рахунок державного бюджету місцевим бюджетам на
коштів місцевого бюджету
реалізацію інфраструктурних проектів та
розвиток об'єктів соціально-культурної сфери

1217461

7461

0456

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

1217461

7461

0456

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

1 463 475,00

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

6 245 789,00

1217461

7461

0456

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

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

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

35 363 225,00

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг Будівництво майданчику на земельній ділянці
та дорожньої інфраструктури за рахунок площею 1,2000 га за адресою вул.Володимира
коштів місцевого бюджету
Дрозда в м. Чернігів

1 210 000,00

1 487 820,00

790 000,00

50

382 910,00

4 756 118,00

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

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

52 916 606,00

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання, всього

52 916 606,00

у тому числі:
1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

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

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Комунальне підприємство "Новозаводське"
Чернігівської міської ради (придбання техніки)

1 199 815,00

2 000 000,00

800 000,00

1217670

7670

0490

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)

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

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

4 563 875,00

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

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

27 639 876,00

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Комунальне
підприємство
"АТП-2528"
Чернігівської міської ради (за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
розвиток комунальної інфраструктури, у тому
числі на придбання комунальної техніки )

16 713 040,00

1217670

7670

0490

х
1218200

8000
8200

х
х

1218230

8230

0380

Інша діяльність
Громадський порядок та безпека
Інші заходи громадського порядку та безпеки

13 940 657,00
3 366 250,00
Будівництво системи відеоспостереження на
бульварі по просп. Миру від Красної площі до
вул. Софії Русової в м. Чернігів (перерахунок у
поточні ціни)
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3 000 000,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Продовження додатка 6

1218230

8230

0380

1218300

8300

х

1218310

8310

х

1218311

8311

0511

Охорона та раціональне використання
природних ресурсів

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

8 132 313,00

1218311

8311

0511

Охорона та раціональне використання
природних ресурсів

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

2 442 094,00

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

Інші заходи громадського порядку та безпеки

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

Заміна обладнання систем відеоспостереження
(придбання та встановлення)

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

366 250,00

10 574 407,00
10 574 407,00

1500000

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

163 529 037,00

1510000

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

163 529 037,00

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

158 651 190,80
158 651 190,80

х
1517300

7000
7300

х
х

1517310

7310

0443

13 357 548,89
Будівництво централізованої каналізації по
вулицям Стрілецькій, Алексєєва, Василя
Будника, Волонтерів та Добровольців у м.
Чернігові
Капітальний ремонт будівлі по вул. Попудренка,
16 в м. Чернігові

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

1517320

7320

х

1517321

7321

0443

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

3 346 735,85

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт частини приміщень
Чернігівського дошкільного навчального закладу
№27. розташованого за адресою: м. Чернігів, вул.
Преображенська, 18А

3 764 906,00

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

13 307 691,22

49 857,67

124 048 332,48
81 185 882,25
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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 будівлі загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3, розташованої за
адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка,
14. Термомодернізація будівель бюджетних
закладів міста Чернігова

1 314 807,00

14 544 927,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі
старого корпусу та інженерних мереж
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3,
розташованої за адресою: м. Чернігів, вул.
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

3 401 792,40

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

16 158,00

Будівництво освітніх установ та закладів

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

601 464,61

Будівництво освітніх установ та закладів

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

3 529 066,00

1517321

1517321

7321

7321

0443

0443

53

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1517321

7321

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6

0443

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

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

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

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

Будівництво освітніх установ та закладів

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

2 000 000,00

827 802,96

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво початкової школи №23 м. Чернігова
за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 187, на
земельній ділянці, яка знаходиться у постійному
користуванні, замість існуючої будівлі

14 800 000,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1 097 947,26

Реконструкція частини території та вхідної групи
Чернігівського
навчально-реабілітаційного
центру № 1 по вул. П’ятницька, 69-а в м.
Чернігові

975 324,34

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

928 653,38

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1 500 000,00

1517321

7321

0443
Будівництво освітніх установ та закладів

1517321

1517321

7321

7321

0443

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

1517321

1517321

1517321

1517321

7321

7321

7321

7321

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6

0443

0443

0443

0443

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

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

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

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

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1 500 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1 499 400,00

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1 495 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція частини території ЗЗСО №35 з
облаштуванням майданчика для учнів молодших
класів, розташованого за адресою: м. Чернігів,
вул. Незалежності, 42А
(реалізація проєкта “Сучасний ігровий
комплекс” у рамках виконання Програми
реалізації громадського бюджету (бюджету
участі) у місті Чернігові на 2021 – 2025 роки)

1 426 267,00

55

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1517321

1517321

7321

7321

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6

0443

0443

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

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

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

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

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1 492 308,00

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1 500 000,00

1 500 000,00

249 265,40

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1517321

1517321

1517321

1517321

7321

7321

7321

7321

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6

0443

0443

0443

0443

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

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

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

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

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1 204 534,91

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1 933 035,00

Будівництво освітніх установ та закладів

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

941 611,00

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1 084 853,00
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Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1517321

1517321

1517321

7321

7321

7321

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6

0443

0443

0443

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

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

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

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

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1 011 353,00

Будівництво освітніх установ та закладів

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

607 868,83

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1 000 000,00

1 061 000,00

51 218,25

1517321

7321

0444

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: заміна існуючих заповнень
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в
закладі дошкільної освіти №22, центр розвитку
дитини, розташованого за адресою: м. Чернігів,
проспект Миру, 267

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1517321

1517321

7321

7321

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6

0443

0443

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

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

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

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

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: заміна існуючих заповнень
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в
Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів №24, розташованого за адресою: м.
Чернігів, вул. Толстого, 148

1 465 615,84

Будівництво освітніх установ та закладів

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

619 510,29

539 640,85

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

212 293,13

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція: заміна існуючих заповнень
віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19,
розташованої за адресою: м. Чернігів, вул.
Мстиславська, 76

55 001,25

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1 943 940,98

1517321

1517321

7321

7321

0443

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

1517321

1517321

1517321

7321

7321

7321

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Продовження додатка 6

0443

0443

0443

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

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

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

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

Будівництво освітніх установ та закладів

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

335 026,84

Будівництво освітніх установ та закладів

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

58 442,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт покрівлі та частини
приміщень Чернігівської загальноосвітньої
школи №4 Чернігівської міської ради,
розташованої за адресою: м. Чернігів, вул.
Толстого, 17

160 221,65

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів фізикоматематичного профілю №12 м. Чернігова,
розташованого за адресою: м. Чернігів, вул.
Доценка,22

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

4 008,00

Будівництво освітніх установ та закладів

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

4 008,00

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

48 000,00

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

4 356,00

1517321

7321

0443

1517321

7321

0443
Будівництво освітніх установ та закладів

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

60

50 000,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Продовження додатка 6

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

380 066,72

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

19 621,51

200 000,00

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

2 362 830,00

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

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

36 000,00

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з приєднанням до централізованих
систем водопостачання та водовідведення
Чернігівської загальноосвітньої школи №4
Чернігівської
міської ради, розташованої за адресою: м.
Чернігів, вул. Толстого, 17

480 000,00

1517321

7321

0443

1517322

7322

0443

1517322

1517322

7322

7322

0443

0443

Будівництво медичних установ та закладів
всього,
у тому числі:

20 916 184,97

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

11 435 705,00

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

108 442,00

61

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

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

1517322

7322

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

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

45 600,00

57 412,00

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Технічне переоснащення (реконструкція) газової
котельні
комунального
некомерційного
підприємства "Сімейна поліклініка" Чернігівської
міської ради, розташованого за адресою: м.
Чернігів, вул. Рокоссовського, 47

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний ремонт приміщення газової котельні
з заміною технологічного обладнання КНП
«Сімейна поліклініка» Чернігівської міської ради
за адресою: вул. Рокосовського, 47, м. Чернігів

58 772,80

Будівництво медичних установ та закладів

Ландшафтна реконструкція прилеглої території 9ти поверхового палатного корпусу КНП
"Чернігівська міська лікарня №1" Чернігівської
міської ради за адресою: м. Чернігів, проспект
Миру, 44

49 908,00

Будівництво медичних установ та закладів

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

121 975,17

1517322

1517322

7322

7322

0443

0443

62

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

1517322

1517322

1517322

7322

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

0443

1517322

7322

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

Капітальний
ремонт
з
застосуванням
енергозберігаючих технологій по комплексній
термомодернізації будівлі головного корпусу
комунального некомерційного підприємства
"Чернігівська міська лікарня № 2" Чернігівської
міської ради, за адресою: м. Чернігів, вул. 1-го
Травня, 168Б з виділенням черговості: 1 черга роботи в частині будівлі "блок В"; 2 черга роботи в частині будівлі "блок Г", "Блок Д"; 3
черга - роботи в частині будівлі "блок А", "блок
Б", 4 черга - роботи в частині будівлі "блок Е",
"блок Ж", "блок І"

7 696 192,00

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний ремонт відмостки та системи
водовідведення нежитлового приміщення
(патологоанатомічного
корпусу)
КНП
«Чернігівська міська лікарня №2» Чернігівської
міської ради, розташованого за адресою: м.
Чернігів, вул. 1-го Травня, 168-Б

49 900,00

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний
ремонт
покрівлі
частини
адміністративної будівлі (патологоанатомічного
та господарського корпусів) комунального
некомерційного підприємства «Чернігівська
міська лікарня №2» Чернігівської міської ради,
розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. 1-го
Травня, 168Б

730 000,00

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний ремонт з метою ліквідації
підтікання перехідної галереї між лікувальним та
патологоанатомічним
корпусами
КНП
"Чернігівська міська лікарня №2" Чернігівської
міської ради по вул. 1-го Травня, 168-б, м.
Чернігів

562 278,00

Будівництво установ та закладів культури
всього,
у тому числі:

294 762,56

63

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

0,00

1517324

1517324

1517324

7324

7324

7324

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 установ та закладів культури

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

71 569,56

Будівництво установ та закладів культури

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

111 203,00

Будівництво установ та закладів культури

Капітальний ремонт із заміною вікон на
енергозберігаючі в бібліотечному пункті
Чернігівської
міської
комунальної
централізованої
бібліотечної
системи,
розташованому за адресою: м. Чернігів, вул.
П’ятницька, 32

37 012,00

Створення та облаштування коворкінгу
центральної
бібліотеки
імені
М.
М.
Коцюбинського
Чернігівської
міської
комунальної централізованої бібліотечної
системи Чернігівської міської ради,
м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 22 (реконструкція)

74 978,00

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

1517325

7325

0443

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

21 651 502,70

у тому числі:
1517325

7325

0443

1517325

7325

0443

1517325

7325

0443

1517330

7330

0443

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,

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.
Ціолковського, 8, м. Чернігів

2 508 886,00

14 142 616,70
5 000 000,00
13 755 799,30

64

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

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:

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

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

8 145 574,84

Капітальний ремонт частини будівлі та
внутрішніх приміщень адміністративної будівлі,
розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. І.
Мазепи, 19

1 000 000,00

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Оформлення документів з відведення земельних
ділянок

16 200,00

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Капітальний
ремонт
електромережі
адміністративної будівлі Чернігівської міської
ради, розташованої за адресою: м. Чернігів, вул.
Коцюбинського, 82

361 642,00

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Капітальний ремонт нежитлової будівлі (стіни,
демонтаж балконів, фасад) по вул. Гетьмана
Полуботка, 8 у м. Чернігові

2 225 094,00

0443

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

414 855,46

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

1 578 425,00

1517330

7330

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

4 008,00

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

Капітальний ремонт меморіальної каплиці
Архистратига Михаїла на території міського
кладовища "Яцево" у м. Чернігові

10 000,00

65

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

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури всього:

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

6 623 575,13

Реставрація з пристосуванням під музей
Чернігова пам'ятки архітектури місцевого
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
значення Поштової станції губернського
архітектури
казначейства (охоронний № 22-Чг) по вул.
Музейній, 8 у м. Чернігові Чернігівської області

6 623 575,13

1517340

7340

0443

1517360

7360

х

1517361

7361

0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що
реалізуються за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку всього,

50 000,00

Капітальний ремонт будівлі дошкільного
Співфінансування інвестиційних проектів, що навчального закладу № 2, розташованої за
реалізуються за рахунок коштів державного адресою: м. Чернігів, вул. Ціолковського, 6.
фонду регіонального розвитку
Термомодернізація будівель бюджетних закладів
міста Чернігова

50 000,00

1517361

7361

0490

1517363

7363

0490

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів

0,00

865 935,00

Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій,
всього
у тому числі:

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

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

815 935,00

Створення та облаштування коворкінгу
центральної
бібліотеки
імені
М.
М.
Коцюбинського
Чернігівської
міської
комунальної централізованої бібліотечної
системи Чернігівської міської ради,
м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 22 (реконструкція)
(за рахунок cубвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій)

66

792 169,00

0,00

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

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

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

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

Створення та облаштування коворкінгу
центральної
бібліотеки
імені
М.
М.
Коцюбинського
Чернігівської
міської
комунальної централізованої бібліотечної
системи Чернігівської міської ради,
м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 22 (реконструкція)
(співфінансування з бюджету Чернігівської
міської територіальної громади на cубвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій)

Загальна тривалість
будівництва (рік початку
і завершення)

Загальна вартість
будівництва, гривень

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

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

1517363

7363

0490

23 766,00

х

8000

х

Інша діяльність

4 877 846,20

1518300

8300

х

Охорона навколишнього природного
середовища

4 877 846,20

1518310

8310

х

Запобігання та ліквідація забруднення
навколишнього природного середовища

4 877 846,20

0511

Охорона та раціональне використання
природних ресурсів

Реконструкція об’єкту: "Екологічне покращення
гідрологічного режиму та санітарного стану
водойми № 3 в районі вул. Стрілецької у м.
Чернігові"

4 877 846,20

1900000

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

23 500 000,00

1910000

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

23 500 000,00

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

23 500 000,00

1518311

8311

х

7000

х

1917600

7600

х

1917670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

23 500 000,00
Комунальне
підприємство
"Чернігівське
тролейбусне управління" Чернігівської міської
ради

23 500 000,00

у тому числі
1917670

7670

0490

1917670

7670

0490

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

на оновлення рухомого складу тролейбусів
на оновлення тролейбусної контактної мережі
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19 780 000,00
1 720 000,00

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

Продовження додатка 6

1917670

7670

0490

3400000
3410000

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

на капітальний ремонт будівлі цеху планових
ремонтів

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

2 000 000,00

Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради

1 740 281,00

Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради

1 740 281,00

Державне управління

1 729 675,00

х

0100

х

3410160

0160

0111

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

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері Модернізація персональних комп"ютерів шляхом
у містах (місті Києві), селищах, селах, встановлення оперативної пам"яті та ССД об’єднаних територіальних громадах
накопичувачів

3410160

0160

0111

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

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

290 000,00

3410160

0160

0111

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

Капітальні видатки

924 675,00

3417300

7300

х

Будівництво та регіональний розвиток

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної
власності

3417330

7330

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

480 000,00

35 000,00

10 606,00
Капітальний ремонт нежитлового приміщення по
вул. Рокосовського, 20-а

10 606,00

3600000

Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради

73 600,00

3610000

Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради

73 600,00

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

40 000,00

х

0100

х

3610160

0160

0111

х

7000

х

3617600

3617660

7600

7660

х

0490

Капітальні видатки

40 000,00
33 600,00

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

33 600,00
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
68

33 600,00

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

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

Рівень виконання робіт
на початок бюджетного
періоду, %

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

Фінансове управління Чернігівської міської ради

174 476,00

Фінансове управління Чернігівської міської ради

174 476,00

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

174 476,00

УСЬОГО

Капітальні видатки

Рівень готовності об'єкта
на кінець бюджетного
періоду, %

174 476,00
Х

Х

Міський голова

Х

733 028 916,74

Х

Владислав АТРОШЕНКО
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