
Додаток № 4                                                       
 до       рішення      міської       ради 

 від 06 грудня 2016 року № 1

Перелік об’єктів, видатки на які у 2016  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

Код програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету2

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевого 
бюджету

Найменування 
згідно з тимчасовою класифікацією 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 
документації тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

1 2 3 4
0100000 01 Деражнянська міська рада 13,203,752.50

010116 Органи місцевого самоврядування Придбаня компютерної техніки 24,000.00

100202
"Водопровідно-каналізаційне 
господарство"  (КП"Деражнянський 
міськводоканал")

Співфінансування обєкта "Капітальний ремонт артсверловини в 
м.Деражня, мікрорайон Трояни Хмельницької області" в розмірі 
10% від загальної кошторисної вартості об'єкта 

494,380.00

100202
"Водопровідно-каналізаційне 
господарство"  (КП"Деражнянський 
міськводоканал")

Придбання насосної станції для підвищення тиску води на 
кладовищі

5,000.00

0116310 100203 "Благоустрій міст, сіл, селищ" (КП"Деражнянська 
ЖЕК № 1") Капітальний ремонт покрівель житлових будинків

1,340,000.00

100203 "Благоустрій міст, сіл, 
селищ"      (КП"Деражнянська ЖЕК №1) Придбання моторної пили та моторної коси 29,075.00

… 170703
"Видатки, повязані будівництвом, реконструкцією, 
ремонтом та утриманням автомобільних 
доріг" (КП"Деражнянська ЖЕК № 1")

Капітальний ремонт доріг комунальної власності 2,915,600.00

1000000 150101 "Капітальні вкладення" (КП"Деражнянська ЖЕК 
№ 1")

Реконструкція міського парку відпочинку 800,000.00

150101 "Капітальні вкладення" (КП"Деражнянська ЖЕК 
№ 1")

Придбання санітарного блоку(біотуалет) 150,000.00

150101 "Капітальні вкладення" (КП"Деражнянська ЖЕК 
№ 1")

Придбання дитячих майданчиків 100,000.00

150101 "Капітальні вкладення" (КП"Деражнянський 
міськводоканал")

Виготовлення проектно-кошторисної документації по 
"Реконструкції станції штучної біологічної очистки 
господарсько побутових стоків м.Деражня"                                           

258,400.00

150101 "Капітальні вкладення" (КП"Деражнянський 
міськводоканал")

Реконструкція водопровідної мережі по вул.Першотравнева в 
м.Деражня Хмельницької області ( в тому числі субвенція з 
державного бюджету в сумі 287000грн.

370,567.00

150101 "Капітальні вкладення" (КП"Деражнянський 
міськводоканал")

Виготовлення проектно-кошторисної документації та 
експертиза обєкта "Реконструкції мереж водопостачання 
напірного водогону між 1-2-3-4-5 артсвердловинами в районі 
села Шарки та станціями І-ІІ-ІІІ - го підйому води в м.Деражня 
Хмельницької області

74,282.12

150101 "Капітальні вкладення" (КП"Деражнянський 
міськводоканал")

Виготовлення проектно-кошторисної документації та 
експертиза обєкта будівництва "Реконструкції вуличних мереж 
водопостачання мікрорайону "Цукровий завод" від станції ІІІ 
підйому води в м.Деражня Хмельницької області"

52,570.38

150101 "Капітальні вкладення" (КП"Деражнянський 
міськводоканал")

Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС 
№4 до станції штучної біологічної очистки господарсько-
побутових стоків в м.Деражня (інша субвенція)

1,353,779.00

150101 "Капітальні вкладення" (КП"Деражнянський 
міськводоканал")

Інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування 
обєкта будівництва: Реконструкція зовнішніх мереж 
водопостачання по вул.Є.Андріюка(вул.Першотравнева) та 
частково вул.Барська в м.Деражня Хмельницької області

10,000.00

180409
Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні капітали суб'єктів підприємницької 
діяльності

Внесок у статутний капітал комунальних 
підприємств(придбання комунальної техніки)

4,000,000.00

240601 Охорона і раціональне використання природних 
ресурсів  (КП"Деражнянський міськводоканал")

розчистка русла правої притоки р.Вовк без назви м.Деражня 
Деражнянського району Хмельницької області (субвенція)

315,559.00

240601 Охорона і раціональне використання природних 
ресурсів  (КП"Деражнянський міськводоканал")

капітпальний ремонт-розчистка русла південої притоки р.Вовк 
без назви, прилеглої до території містечка цукровиків 
м.Деражня Хмельницької області (субвенція)

257,170.00

240601 Охорона і раціональне використання природних 
ресурсів  (КП"Деражнянський міськводоканал")

капітальний ремонт-розчищення водовідвідного каналу в 
проймі р.Вовк м.Деражня Деражнянського району 
Хмельницької області (субвенція)

600,000.00

240601 Охорона і раціональне використання природних 
ресурсів  (КП"Деражнянський міськводоканал")

виготовлення ПКД на будівництво споруди для регулювання 
рівнів води в меженний період на водоймі в м.Деражня 
Хмельницької області

53,370.00

Всього 13,203,752.50

Секретар міської ради Сидорук В.А.
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Керівник секретаріату (секретар)_________________ради
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Додаток № 4                                                       
 до       рішення      міської       ради 

 від 06 грудня 2016 року № 1

Перелік об’єктів, видатки на які у 2016  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

грн.

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього видатків 
на завершення 
будівництва 
об’єктів на 
майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік 

5 6 7
3,022,410.00 9,736,400.50

24,000.00
100.0 - 49,438.00

100.0 0.0 5,000.00

91.4 115,800.00 1,224,200.00

100.0 - 29,075.00

100.0 0.00 2,915,600.00

25.0 600,000.00 200,000.00

100.0 0.00 150,000.00

100.0 0.00 100,000.00

100.0 0.00 258,400.00

100.0 0.00 370,567.00

100.0 0.00 74,282.12

100.0 0.00 52,570.38

100.0 0.00 1,353,779.00

100.0 0.00 10,000.00

42.30 2,306,610.00 1,693,390.00

100.0 0.00 315,559.00

100.0 0.00 257,170.00

100.0 0.00 600,000.00

0.0 0.00 53,370.00

3,022,410.00 9,736,400.50
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