
Додаток № 3                                                       
 до       рішення      міської       ради 
 від 14 лютого 2020 року № __2__

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2020 році

грн.

Код програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету2

Код типової 
програмної 
класифікаці
ї видатків та 
кредитуван
ня місцевого 
бюджету

код типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевих 
бюджетів

код 
функціо
нальної 
класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів бюджету 

міста Деражня/
відповідального виконавця, 
найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування обєкта відповідно 
до проектно-кошторисної 

документації

загальна 
триваліст

ь 
будівницт
ва(рік 
початку і 
завершен
ня)

Загальна 
вартість 
об'єкта, 
гривень

рівень 
виконан
ня робіт 
на 

початок 
бюджетн
ого 

періоду, 
%

Обсяг 
видатків 
бюджету 
розвитку, 
гривень 

Рівень 
будівельн

ої 
готовност
і обєкта 
на кінець 
бюджетно

го 
періоду, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000 01 1 380 860,00 1 274 828

0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матерально-
технічне забезпечення міської 

Капітальні видатки (придбання 
принтера)

2020рік 8 500,0 8 500

0116310 0116011 6011 0620
Експлуатація та технічне 
обслуговування житлового 
фонду (одержувач КП 
"Деражнянська ЖЕК № 1")

Капітальний ремонт покрівель житлових 
будинків (співфінансування)

2 020 231 460,0 231 460,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою 
населених пунктів (одержувач 
КП "Деражнянська ЖЕК № 1")

Придбання морського контейнера

2 020 96 000,0 96 000,00

…

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток 
інфраструктури доріг

Капітальний ремонт дорігожнього 
покриття вул.Миру(від перехрестя з 
вул.Барська до перехрестя з вул. 
Л.Українки (одержувач 
КП"Деражнянська ЖЕК №1"))

2020 298 700,00 298 700,00

Капітальний ремонт-улаштування 
пішохідної доріжки на переході від 
вул.Робітнича до мікрорайону цукрового 
заводу

350 932,00 244 900,00 100,00%

Виготовлення ПКД з капітального 
ремонту доріг комунальної власності

95 268,00 95 268,00

1



1000000 0117670 7670 0490
"Внески до статутного капіталу 
субєктів 
господарювання" (одержувач КП 
"Деражнянська ЖЕК № 1")

Придбання комунальної техніки 
(пристрій для розкидання 
протиожиледної суміші та надрамник в 
зборі з гідросистемою)

2020 300 000,0 300 000,00 100,00

101ххх0 117330 7330 443
Будівництво інших обєктів 
соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної 
власності

виготовлення ПКД "Реконструкція 
водогону від вул.І.Богуна, по вул. Миру 
до вул.Будівельників в м.Деражня 
Хмельницької області"

2 020 56 448,0 56 448,00

Всього 1 380 860,00 1 331 276 0,00

      
Секретар міської ради                                           В.А.Сидорук

Керівник секретаріату (секретар)_________________ради
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