
Додаток № 3                                                       
 до       рішення      міської       ради 

 від 14 серпня 2019 року № 

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
грн.

Код програмної 
класифікації 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000 01 Деражнянська міська рада

0116013 6013 0620 КП"Деражнянський 
міськводоканал"

Придбання насосу багатоступеневого НР 100.4/2 2019рік 338,850.00 338,850.00 100%

Придбання станції управління та захисту ТК 112-
Н1-ОП/5

19,450.00 19,450.00 100%

0116310

0116030 6030 0620 КП"Деражнянська ЖЕК №1"

придбання навісного обладнання до трактора 
"Борекс"

2019 рік 62,000.0 62,000.00 100

придбання корзини садової для гідроманіпулятора
15,000.0 15,000.00 100

капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 
№14 по вул.Соломчука

741,224.0 741,224.00 100

…

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг, одержувач КП 
"Деражнянська ЖЕК №1"

Капітальний ремонт дорігожнього покриття 
вул.Миру(від перехрестя з вул.М.Привокзальний до 
перехрестя з пров.Новий )

2019 рік 1,498,979.00 95,800.00 6,4

Виготовлення проектно-кошторисної документації 
по капільному ремонту дорожнього покриття 
вул.М.Привокзальний, частково вул.Пдільська та 
Миру 

50,000.00 50,000.00

Вигтовлення проекту, експертизи та вишукувально-
геодезичні роботи з капітального ремонту 
вул.Є.Андріюка(від перехрестя з вул.Барська до 
перехр.з вул.Б.Олійника) м.Деражня Хмельн.обл.

99,500.00 99,500.00

Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул.Подільська (від перехрестя з вул.Туза до 
перехрестя з вул.Л.Українки) м.Деражня 
Хмельницької області 

1,342,677.00 1,342,677.00 100

Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул.М.Привокзальний з улаштуванням стоянки для 
автомобілів м.Деражня Хмельницької області.

1,476,467.00 1,476,467.00 100

Експертиза проектів по капітальному ремонту доріг 18,000.00 18,000.00 100

Капітальний ремонт дорожнього покриття ділянки 
вул.Миру, від перехрестя з вул.Проскурівська до 
ПК1+33

1,405,500.00 1,405,500.00 100

Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул.Робітнича м.Деражня Хмельницької області

1,320,952.00 1,320,952.00 100

Капітальний ремонт дороржнього покриття 
перехрестя по вул.Подільська( на ділянці 
перехрестя вул.Л.Українки та вул.Подільська

308,408.00 308,408.00 100

1000000

0117330 7330 0443

Будівництво інших обєктів 
соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної 
власності, одержувач   
КП"Деражнянський 
міськводоканал"

Реконструкція водовідведення вул.Робітнича 
м.Деражня 

2019рік 403,190.0 403,190.00 100.00

Виготовлення ПКД і нженерно-геологічні 
вишукування по обєкту "Реконструкція 
водопровідної мережі між 1-2-3-4-5 
артсверловинами в районі с.Шарки та станціями І-
ІІ-ІІІ підйому води в м.Деражня Хмельницької обл.
(коригування)

33,922.0 33,922.00

Виготовлення ПКД по реконструкції вуличних 
мереж водопостачання мікрорайону "Цукровий 
завод" від станції ІІІ підйому води в м.Деражня 
Хмельницької області(коригування)

9,923.0 9,923.00

Вигтовлення проекту, експертизи та вишукувально-
геодезичні роботи з реконструкції водогону від 
водонапірної башти по вул.Грушевського, Миру, до 
вул.Шевченка в м.Деражня Хмельницької області

164,396.0 164,396.00

Виготовлення проектно-кошторисної документації з 
реконструкції фонтану по вул.Миру в м.Деражня 
Хмельницької області

20,000.14 20,000.14

0117363

7363

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій, одержувач  
КП"Деражнянська ЖЕК №1"

Виготовлення проектно-кошторисної документації 
по капільному ремонту житлового будинку(заміна 
покрівлі та утеплення фасадів) по 
вул.Проскурівській №7,9,11

2019 250,144.0 250,144.00
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0117363

7363

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій, одержувач  
КП"Деражнянський 
міськводоканал"

Реконструкція водопровідної мережі між 1-2-3-4-5 
артсвердловинами в районі с.Шарки та станціями І-
ІІ-ІІІ підйому води в м.Деражня Хмельницької 
області(в т.ч. 49080грн.співфінансування з міського 
бюджету)

2019 4,957,034.0 4,957,034.00 100.00

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки чи права 
на неї

Виготовлення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки

2019 3,500.0 3,500.00 100.00

0117361 7361 0443

Співфінасування інвестиційних 
проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів ДФРР, одержувач 
ДП"Хмельницька обласна служба 
єдиного замовника"

Реконструкція парку культури та відпочинку - 
влаштування спортивного сектору по вул.Миру в 
м.Деражня Хмельницької області

2019 6,455,450.0 100,000.00

0117670 7670 0490

КП"Деражнянський 
міськводоканал" Придбання трактора ЕВЕНТ-01 2201 2019 378,000.0 378,000.00 100.00

КП "Деражнянська ЖЕК №1"
Придбання розміткової машини 70,000.0 70,000.00 100.00

Придбання стріли гідравлічної тракторної 
модифікованої ГСГм-1000 "Діапазон"

198,450.0 198,450.00 100.00

0118311 8311 0511
Охорона і раціональне використання 
природних ресурсів (одержувач 
КП"Деражнянський 
міськовдоканал")

Виготовлення проектно-кошторисної документації 
по об'єкту "Розчистка частини ложа ставу в 
м.Деражня Хмельницької області"

149,980.0 149,980.00

101ххх0 0118340 8340
Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів (одержувач КП 
"Деражнянський міськводоканал")

Реконструкція зовнішніх мереж водовідведення 
КНС №4 по вул. Промисловій 8/1 в м.Деражня 
Хмельницької області (субвенція з обласного 
бюджету)

1,279,084.0 1,279,084.0 100.00

Всього 21,790,996.14 15,311,451.14 70.27

Секретар міської ради                                           В.А.Сидорук       

Керівник секретаріату (секретар)_________________ради
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