
Продовження додатка 6

грн

0200000 0,00 0,00 0,00 3 276 000,00

0210000 0,00 0,00 0,00 3 276 000,00

х 0100 х Державне управління 0,00 0,00 0,00 1 499 000,00

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та

матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради,

районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад 

Капітальний ремонт нежитлового приміщення
по вул. Магістратській,7

1 499 000,00

х 8000 х Інша діяльність 0,00 0,00 0,00 1 777 000,00

0218200 8200 х Громадський порядок та безпека 0,00 0,00 0,00 77 000,00

0218210 8210 0380
Муніціпальні формування з охорони

громадського порядку
Капітальні видатки 77 000,00

0218400 8400 х Засоби масової інформації 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00

0218410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів масової

інформації
Капітальні видатки 1 700 000,00

0600000 0,00 0,00 0,00 7 090 002,00

0610000 0,00 0,00 0,00 7 090 002,00

х 1000 х Освіта 0,00 0,00 0,00 7 090 002,00

0611020 1020 0921

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

Капітальні видатки 692 000,00

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 

Управління освіти міської  ради Чернігівської міської ради 

Управління освіти міської  ради Чернігівської міської ради 

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету2

Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС3

до рішення міської ради 
"Про міський бюджет на 2018 рік"
"30" листопада 2017 року № 25/VII - 30 
у редакції рішення міської ради
"21" грудня 2017 року №  26/VII - 15 

Разом видатків 

на поточний рік 

Додаток 6

Відсоток завершеності  

будівництва об'єктів на 
майбутні роки 

 Всього видатків на 
завершення будівництва 

об’єктів на майбутні 
роки 

Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
видатків міського бюджету міста Чернігова 

Загальний обсяг 

фінансування 
будівництва 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 
документації тощо
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Продовження додатка 6

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету2

Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 
або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС3

Разом видатків 
на поточний рік 

Відсоток завершеності  
будівництва об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього видатків на 
завершення будівництва 

об’єктів на майбутні 
роки 

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

0611020 1020 0921

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

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

2 376 000,00

0611020 1020 0921

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

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

140 000,00

0611020 1020 0921

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

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

2 848 502,00

0611070 1070 0922

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

Капітальні видатки 165 000,00

0611070 1070 0922

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

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

800 000,00

0611160 1160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти Капітальні видатки 68 500,00

0700000 0,00 0,00 0,00 14 526 400,00

0710000 0,00 0,00 0,00 14 526 400,00

х 2000 х Охорона здоров’я 0,00 0,00 0,00 14 526 400,00

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

10 133 400,00

Міська лікарня № 1 3 683 400,00

Міська лікарня № 2 2 800 000,00

Міська лікарня № 3 3 650 000,00

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 

породіллям та новонародженим
Капітальні видатки 4 150 000,00

Стоматологічна допомога населенню 243 000,00

Дитяча стоматологічна поліклініка 243 000,00

1000000 0,00 0,00 0,00 1 243 401,00Управління культури та туризму  Чернігівської міської ради 

07310712010 Капітальні видатки2010

Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради

Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради

0712100 Капітальні видатки07222100
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Продовження додатка 6

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету2

Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 
або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС3

Разом видатків 
на поточний рік 

Відсоток завершеності  
будівництва об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього видатків на 
завершення будівництва 

об’єктів на майбутні 
роки 

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

1010000 0,00 0,00 0,00 1 243 401,00

х 1000 х Освіта 0,00 0,00 0,00 676 511,00

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними,

художніми, хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими)

Капітальні видатки 676 511,00

х 4000 х Культура і мистецтво 0,00 0,00 0,00 566 890,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 357 390,00

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших

клубних закладів

Капітальні видатки 209 500,00

1100000 0,00 0,00 0,00 17 994,00

1110000 0,00 0,00 0,00 17 994,00

х 1000 х Освіта 0,00 0,00 0,00 17 994,00

1111090 1090 0960

Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

Капітальні видатки у рамках Програми
реалізації громадського бюджету (бюджету
участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки,

затверджена рішенням міської ради від
28.12.2015 №2/VII-5 ("Знайди себе в

фортовому клубі")

17 994,00

1200000 72 812 000,00 0,00 0,00 274 137 312,00

1210000 72 812 000,00 0,00 0,00 274 137 312,00
х 6000 х Житлово-комунальне господарство 0,00 0,00 0,00 72 884 640,00

1216010 6010 х
Утримання та ефективна експлуатація
об’єктів житлово-комунального

господарства

0,00 0,00 0,00 17 875 000,00

1216011 6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування

житлового фонду
Капітальні видатки 7 875 000,00

1216015 6015 0620
Забезпечення надійної та безперебійної

експлуатації ліфтів
Капітальні видатки 10 000 000,00

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населених

пунктів
Капітальні видатки 55 009 640,00

х 7000 х Економічна діяльність 58 065 000,00 0,00 0,00 186 505 672,00
1217300 7300 х Будівництво та регіональний розвиток 58 065 000,00 0,00 0,00 58 215 000,00
1217310 7310 0443 35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00

у тому числі:

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Модернізація мереж зовнішнього освітлення 10 000 000,00 10 000 000,00

Управління культури та туризму  Чернігівської міської ради 

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

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

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, всього
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Продовження додатка 6

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету2

Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 
або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС3

Разом видатків 
на поточний рік 

Відсоток завершеності  
будівництва об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього видатків на 
завершення будівництва 

об’єктів на майбутні 
роки 

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Будівництво очисних споруд 15 000 000,00 15 000 000,00

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Будівництво водопроводу для водопостачання
полігону твердих побутових відходів

7 000 000,00 7 000 000,00

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Будівництво мереж зовнішнього освітлення на
полігоні твердих побутових відходів

1 500 000,00 1 500 000,00

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Будівництво системи відеоспостереження на
полігоні твердих побутових відходів

1 500 000,00 1 500 000,00

1217330 7330 0443 21 565 000,00 0,00 0,00 21 565 000,00

у тому числі:

1217330 7330 0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та 

виробничої інфраструктури комунальної 
власності

Влаштування об'єктів благоустрою та малих

архитектурних форм на міському пляжі
"Золотий берег" 

3 565 000,00 3 565 000,00

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 

власності

Відновлення дитячих та спортивних
майданчиків

2 500 000,00 2 500 000,00

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

Реконструкція набережної р.Стрижень від
вул.Гетьмана Полуботка до вул.Шевченка
(правий берег)

500 000,00 500 000,00

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

Реконструкція бульвару по проспекту Миру від 
вул. Преображенської до Красної площі у
м.Чернігові

15 000 000,00 15 000 000,00

1217380 7380 0490 1 500 000,00 0,00 0,00 1 650 000,00

у тому числі:

1217380 7380 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій

Програма реалізації громадського бюджету

(бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 -
2020 роки, затвердженої рішенням міської

ради від 28.12.2015 №2/VII-5 (Парк 

європейського періоду )

1 500 000,00 1 500 000,00

1217380 7380 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Програма реалізації громадського бюджету

(бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 -

2020 роки, затвердженої рішенням міської

ради від 28.12.2015 №2/VII-5 (Вулична 

скульптура “ЧЕРНІГІВ - місто легенд” )

150 000,00

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, всього

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної 

власності, всього
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Продовження додатка 6

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету2

Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 
або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС3

Разом видатків 
на поточний рік 

Відсоток завершеності  
будівництва об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього видатків на 
завершення будівництва 

об’єктів на майбутні 
роки 

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

1217400 7400 х
Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство

0,00 0,00 0,00 122 030 659,00

1217440 7440 0456
Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

Капітальні видатки 9 000 000,00

1217460 7460 х
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури

0,00 0,00 0,00 113 030 659,00

1217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних

доріг та дорожньої інфраструктури за

рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальні видатки 113 030 659,00

1217600 7600 х
Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

0,00 0,00 0,00 6 260 013,00

1217670 7670 0490 0,00 0,00 0,00 6 260 013,00

1217670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

Комунальне підприємство "Спеціалізований 
комбінат комунально-побутового 
обслуговування" Чернігівської міської ради 

897 420,00

1217670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

Комунальне підприємство "Паркування та 
ринок" Чернігівської міської ради 

318 093,00

1217670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" 

Чернігівської міської ради (Програма
встановлення засобів обліку гарячого та
холодного водопостачання мешканцям міста
Чернігова на 2017-2020 роки, затверджена

рішенням міської ради від 28.02.2017 № 16/VII

- 8)

5 044 500,00

х 8000 х Інша діяльність 14 747 000,00 0,00 0,00 14 747 000,00

1218200 8200 х Громадський порядок та безпека 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

1218230 8230 0380
Інші заходи громадського порядку та 
безпеки

Роботи у рамках Програми "Безпечне місто
Чернігів на 2018-2020 роки", затвердженої
рішенням міської ради від 30.11.2017 року №

25/VII - 2

6 000 000,00 6 000 000,00

1218300 8300 х
Охорона навколишнього природного 

середовища
8 747 000,00 0,00 0,00 8 747 000,00

1218310 8310 х
Запобігання та ліквідація забруднення 
навколишнього природного середовища

8 747 000,00 0,00 0,00 8 747 000,00

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання, всього
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Продовження додатка 6

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету2

Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 
або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС3

Разом видатків 
на поточний рік 

Відсоток завершеності  
будівництва об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього видатків на 
завершення будівництва 

об’єктів на майбутні 
роки 

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо

1218311 8311 0511
Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів

Екологічне покращення гідрологічного

режиму та санітарного стану водойми № 3

на р. Стрижень у м. Чернігові 

6 000 000,00 6 000 000,00

1218312 8312 0512 Утилізація відходів

Реконструкція фільтраційних каналів на

полігоні твердих побутових відходів район

"Масани"

2 747 000,00 2 747 000,00

1500000 78 701 455,00 0,00 0,00 180 022 855,00

1510000 78 701 455,00 0,00 0,00 180 022 855,00

х 1000 х Освіта 0,00 0,00 0,00 6 570 000,00

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освiти всього, 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00

у тому числі:

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освiти

Капітальний ремонт внутрішньої системи

опалення Чернігівського дошкільного
навчального закладу № 19 Чернігівської

міської ради Чернігівської області за адресою:
вул. Гагаріна, 28, м. Чернігів

1 600 000,00

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами
(в т.ч. школою – дитячим садком,

інтернатом при школі), спеціалізованими

школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами всього, 

0,00 0,00 0,00 3 300 000,00

у тому числі:

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами
(в т.ч. школою – дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими

школами, ліцеями, гімназіями,

колегіумами

Капітальний ремонт туалетів, внутрішніх та

зовнішніх мереж водопостачання та
водовідведення в ЗНЗ№ 11

1 000 000,00

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами

(в т.ч. школою – дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами

Капітальний ремонт туалетів, внутрішніх та
зовнішніх мереж водопостачання та
водовідведення в ЗНЗ№ 35

1 300 000,00

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
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Продовження додатка 6

Код програмної 

класифікації 

видатків та 
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місцевого 

бюджету2
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відповідального виконавця, бюджетної програми 
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документації тощо

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами
(в т.ч. школою – дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими

школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами

Капітальний ремонт туалетів, внутрішніх та

зовнішніх мереж водопостачання та
водовідведення в ЗНЗ№1

1 000 000,00

1511090 1090 0960

Надання позашкільної освіти

позашкільними закладами освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми всього,

0,00 0,00 0,00 1 670 000,00

у тому числі:

1511090 1090 0960
Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

Капітальний ремонт клубу "Україна"
комунального закладу "Позашкільний
навчальний заклад "Центр роботи з дітьми та

молоддю за місцем проживання Чернігівської
міської ради", вул. Коцюбинського, 5, м.

Чернігів

480 000,00

1511090 1090 0960

Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

Капітальний ремонт приміщень клубного
закладу "Позашкільний навчальний заклад

"Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем
проживання "Фортуна" Чернігівської міської
ради, вул. Доценка, 26-А

600 000,00

1511090 1090 0960
Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

Капітальний ремонт комунального закладу
«Позашкільний навчальний заклад «Центр
роботи з дітьми та молоддю за місцем
проживання «Юність», Чернігівської міської

ради,  вул. Рокоссовського, 14

590 000,00

х 2000 х Охорона здоров’я 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00

1512010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню всього,
0,00 0,00 0,00 29 400 000,00

у тому числі:

1512010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Капітальний ремонт будівлі 9-ти поверхового

палатного корпусу по проспект Миру, 44 в м.
Чернігові з метою ліквідації підтікання
підземної частини

500 000,00
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1512010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Капітальний ремонт з застосуванням
енергозберігаючих технологій по комплексній
термомодернізації будівлі 9-ти поверхового

палатного корпусу міської лікарні № 1
Чернігівської міської ради по проспекту Миру,

44 у м. Чернігові

12 500 000,00

1512010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

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

15 000 000,00

1512010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Капітальний ремонт водопровідної та
каналізаційної системи Чернігівської міської

лікарні № 3 Чернігівської міської ради

1 400 000,00

1512030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим всього,

0,00 0,00 0,00 400 000,00

у тому числі:

1512030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 

породіллям та новонародженим

Капітальний ремонт Пологового будинку

Чернігівської міської ради утеплення стін

головного корпусу по вул. 1-го Травня, 172 в
м. Чернігові (розробка проекту)

400 000,00

1512080 2080 0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню, крім первинної медичної

допомоги всього,

0,00 0,00 0,00 200 000,00

у тому числі:

1512080 2080 0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню, крім первинної медичної 
допомоги всього,

Капітальний ремонт приміщень дитячої

поліклініки № 2 Чернігівської міської ради по
вул. Рокоссовського, 47 у м. Чернігові (заміна
вікон на енергоефективні)

200 000,00

х 4000 х Культура і мистецтво 0,00 0,00 0,00 7 065 500,00

1514020 4020 0822

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

0,00 0,00 0,00 5 065 500,00
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у тому числі:

1514020 4020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх
і музичних колективів, ансамблів,

концертних та циркових організацій

Капітальний ремонт приміщень та залу 1-го
поверху КП "Міський Палац культури" за

адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 23

5 065 500,00

1514060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів всього,

0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

у тому числі:

1514060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів

Капітальний ремонт приміщень ККЗ «Палац
культури художньої творчості дітей, юнацтва

та молоді» за адресою м. Чернігів вул..Дмитра
Самоквасова, 8

2 000 000,00

х 5000 х Фізична культура і спорт 0,00 0,00 0,00 3 460 000,00

1515030 5030 х
Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

0,00 0,00 0,00 3 460 000,00

1515031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна

робота комунальних дитячо-юнацьких

спортивних шкіл всього,

0,00 0,00 0,00 3 460 000,00

у тому числі:

1515031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна

робота комунальних дитячо-юнацьких

спортивних шкіл

Капітальний ремонт комунального

позашкільного навчального закладу «Дитячо-

юнацька спортивна школа «Фортуна»

Чернігівської міської ради» вул. Льотна, 12 

520 000,00

1515031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна

робота комунальних дитячо-юнацьких

спортивних шкіл

Капітальний ремонт комунального

позашкільного навчального закладу «Дитячо-

юнацька спортивна школа «Авангард»

Чернігівської міської ради» вул.Пухова, 115-а 

1 490 000,00

1515031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна

робота комунальних дитячо-юнацьких

спортивних шкіл

Капітальний ремонт комунального

позашкільного навчального закладу «Дитячо-

юнацька спортивна школа «Авангард»

Чернігівської міської ради, вул.

Серьожникова, 10

1 450 000,00

х 6000 х Житлово-комунальне господарство 0,00 0,00 0,00 11 120 000,00
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1516010 6010 х
Утримання та ефективна експлуатація 
об’єктів житлово-комунального 

господарства

0,00 0,00 0,00 10 000 000,00

1516011 6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду всього,
0,00 0,00 0,00 10 000 000,00

у тому числі:

1516011 6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

Капітальний ремонт будівлі по вул.

Попудренка, 16 в м. Чернігові
10 000 000,00

1516090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-
комунального господарства всього, 

0,00 0,00 0,00 1 120 000,00

у тому числі:

1516090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства

Капітальний ремонт стадіону по вул.

Захисників України, 8 в м. Чернігові
1 120 000,00

х 7000 х Економічна діяльність 78 701 455,00 0,00 0,00 121 807 355,00

1517300 7300 х Будівництво та регіональний розвиток 78 701 455,00 0,00 0,00 78 701 455,00

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства всього,

6 657 108,00 0,00 0,00 6 657 108,00

у тому числі:

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Реконструкція скверу ім. Б.Хмельницького в
м. Чернігові: зелені насадження

400 000,00 400 000,00

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства

Будівництво меморіальної каплиці
Архістратига Михаїла на честь загиблих

захисників нашої Батьківщини

800 000,00 800 000,00

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства

Реконструкція бульвару по проспекту Миру від 
вул. Преображенської до Красної площі у
м.Чернігові: декоративні фонтани

2 000 000,00 2 000 000,00
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1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства

Енергоефективна модернізація мереж
зовнішнього освітлення міста Чернігова

(реконструкція зі встановлення світлодіодних
світильників). Фінансовані кредитом
устаткування та пов’язані роботи

(співфінансування залучених коштів від
міжнародної фінансової установи Північної

Екологічної Фінансової Корпорації (Нордік
Інвайронмент Файненс Корпорейшн -

НЕФКО)) 

314 283,00 314 283,00

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Енергоефективна модернізація мереж

зовнішнього освітлення міста Чернігова
(реконструкція зі встановлення світлодіодних
світильників). Фінансовані кредитом

устаткування та пов’язані роботи (залучені
кошти від міжнародної фінансової установи
Північної Екологічної Фінансової Корпорації

(Нордік Інвайронмент Файненс Корпорейшн -
НЕФКО)) 

3 142 825,00 3 142 825,00

1517320 7320 х
Будівництво об'єктів соціально-
культурного призначення

42 422 847,00 0,00 0,00 42 422 847,00

1517321 7321 0443
Будівництво  освітніх установ та 

закладів всього,
42 422 847,00 0,00 0,00 42 422 847,00

у тому числі:

1517321 7321 0443
Будівництво  освітніх установ та 

закладів

Будівництво дитячого садку-ясел в першому

мікрорайоні житлового району "Масани" в

м.Чернігові

6 500 000,00 6 500 000,00

1517321 7321 0443
Будівництво  освітніх установ та 

закладів

Реконструкція внутрішньої системи

опалення з облаштуванням індивідуального

теплового пункту Чернігівського дошкільного

навчального закладу № 39 за адресою: вул.

Рокоссовського, 31, м. Чернігів

1 500 000,00 1 500 000,00
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1517321 7321 0443
Будівництво  освітніх установ та 

закладів

Реконструкція внутрішньої системи

опалення та вентиляції басейна і харчоблоку

Чернігівського дошкільного навчального

закладу № 42 за адресою: вул. Попудренка 18,

м. Чернігів

1 500 000,00 1 500 000,00

1517321 7321 0443
Будівництво  освітніх установ та 

закладів

Технічне переоснащення басейнів з заміною

трубопроводів, запірної арматури та

обладнання на енергозберігаюче в ЗНЗ №19,

вул. Мстиславська, 76 в м. Чернігові

1 400 000,00 1 400 000,00

1517321 7321 0443
Будівництво  освітніх установ та 

закладів

Виготовлення ПКД для будівництва школи на

1200 місць в ІІІ мікрорайоні житлового

району "Масани"

1 500 000,00 1 500 000,00

1517321 7321 0443
Будівництво  освітніх установ та 

закладів

Реконструкція будівлі та прилеглої території

КЗ "Чернігівський навчально-реабілітаційний

центр №2", що розташований у м. Чернігові

по проспекту Перемоги, 183

2 000 000,00 2 000 000,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Залишок робіт по заміні дерев’яних віконних

та зовнішніх дверних конструкцій на

енергозберігаючі в закладах – ДНЗ №19, №24,

№26, №32, №39, №42, №53, №58, №65, №76

та (№2,№10,№23  в  ЄІБі ) та ДНЗ № 51 

7 200 000,00 7 200 000,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Залишок робіт по заміні дерев’яних віконних

та зовнішніх дверних конструкцій на

енергозберігаючі в закладах - ЗНЗ №20, №21,

№32, №34. та (№1, №2, №3, №12, №22, в

ЄІБі )

7 900 000,00 7 900 000,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво спортивного залу для

загальноосвітнього навчального закладу № 11

по проспекту Миру, 137 в м. Чернігові

500 000,00 500 000,00
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1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Виготовлення ПКД під будівництво

навчально-виховного комплексу "дошкільний

навчальний заклад - загальноосвітній

навчальний заклад І-ІІ ступенів" у

мікрорайоні "Бобровиця" на 345 місць (ДНЗ -

75 місць, ЗНЗ - 270 місць) в м. Чернігові

1 400 000,00 1 400 000,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Програма реалізації громадського бюджету
(бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 -
2020 роки, затверджена рішенням міської ради

від 28.12.2015 №2/VII-6

(Реконструкція та переобладнання

спортивних майданчиків ЗНЗ № 35 для

масового заняття фізкультурою та спортом

жителів мікрорайону Масани на шкільному

подвір'ї)

1 470 000,00 1 470 000,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Енергоефективна реновація
загальноосвітнього навчального закладу № 5

(реконструкція) по вул. Сосновій, 23-а в м.

Чернігові (співфінансування залучених коштів
від міжнародної фінансової установи Північної
Екологічної Фінансової Корпорації (Нордік
Інвайронмент Файненс Корпорейшн -

НЕФКО)) 

1 327 551,00 1 327 551,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Енергоефективна реновація

загальноосвітнього навчального закладу № 5
(реконструкція) по вул. Сосновій, 23-а в м.
Чернігові (залучені кошти від міжнародної

фінансової установи Північної Екологічної
Фінансової Корпорації (Нордік Інвайронмент

Файненс Корпорейшн - НЕФКО)) 

8 225 296,00 8 225 296,00

1517330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 

власності всього,

26 396 500,00 0,00 0,00 26 396 500,00

у тому числі:
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1517330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 

власності

Реконструкція стадіону «Локомотив» на
земельній ділянці за згодою її користувача -

комунального позашкільного начального
закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька

школа олімпійського резерву з футболу
«Десна» Чернігівської міської ради по вул.
Жабинського, 19 в м. Чернігові

14 000 000,00 14 000 000,00

1517330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

Виготовлення проектно-кошторисної
документації з реконструкції приміщення по
вул. Музейна, 8 (створення Музею Чернігова)

512 000,00 512 000,00

1517330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 

власності

Виготовлення проектно-кошторисної

документації по реконструкції Літнього театру
(КП «Центральний парк культури та

відпочинку» ЧМР)

1 200 000,00 1 200 000,00

1517330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

Комплексна термомодернізація будівлі з
приведенням її до сучасних вимог щодо
енергозбереження з ремонтом покрівлі та стін

КП "Міський Палац культури" ЧМР

8 004 500,00 8 004 500,00

1517330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

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

2 680 000,00 2 680 000,00

1517360 7360 х Виконання інвестиційних проектів 3 225 000,00 0,00 0,00 3 225 000,00

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів,

що реалізуються за рахунок коштів

державного фонду регіонального

розвитку

3 225 000,00 0,00 0,00 3 225 000,00

у тому числі:

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів,

що реалізуються за рахунок коштів

державного фонду регіонального

розвитку

Енергоефективна реновація загально-

освітнього навчального закладу № 7

(реконструкція) по просп.. Перемоги, 197 в

м.Чернігові (співфінансування з міського

бюджету коштів державного фонду

регіонального розвитку)

1 500 000,00 1 500 000,00
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1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів,

що реалізуються за рахунок коштів

державного фонду регіонального

розвитку

Енергоефективна реновація дошкільного

навчального закладу №66 (реконструкція) по

вул. В. Прохорського в м.Чернігові

(співфінансування з міського бюджету

коштів державного фонду регіонального

розвитку)

1 025 000,00 1 025 000,00

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів,

що реалізуються за рахунок коштів

державного фонду регіонального

розвитку

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 (співфінансування з

міського бюджету коштів державного фонду

регіонального розвитку)

700 000,00 700 000,00

1517600 7600 х
Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

0,00 0,00 0,00 43 105 900,00

1517600 7640 0470 Заходи з енергозбереження всього, 0,00 0,00 0,00 43 105 900,00

у тому числі:

1517600 7640 0470 Заходи з енергозбереження
Виконання робіт у рамках Програми
підвищення енергоефективності в бюджетних
установах м. Чернігова на 2017 – 2027 роки

43 105 900,00

3700000 0,00 0,00 0,00 107 000,00

3710000 0,00 0,00 0,00 107 000,00

х 0100 х Державне управління 0,00 0,00 0,00 107 000,00

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,

селах, об'єднаних територіальних громадах

Капітальні видатки 107 000,00

Всього 151 513 455,00 0,00 0,00 480 420 964,00

Міський голова В. А. Атрошенко
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