
Додаток 6
до рішення міської ради
Про внесення змін до бюджету Деражнянської
 міської територіальної громади на 2021 рік
від 22.09.2021 року №

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році

22554000000
(код бюджету) (грн.)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
бюджету

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 
спрямовують

ся на 
будівництво 
об'єкта у 

бюджетному 
періоді, 
гривень

Рівень 
виконання 
робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000 Деражнянська міська рада 9,698,901.00 0 9,698,901.00 0

0110150 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

Реконструкція існуючої системи 
газопостачання з заміною вузла обліку 
газу теплогенераторної та облаштування 
йогозасобами дистанційної передачі 
даних адмінприміщення

1 109,374.00 0 109,374.00 0

0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Капітальний ремонт-влаштування 
пандусадо будівлі поліклініки та до 
будівлінового лікувального корпуусу КНП 
"Деражнянська МБЛ"  по вул. 
Подільській,1 в м. Деражня, 
Хмельницької області

1 555,000.00 0 555,000.00 0

0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Капітальний ремонт - влаштування 
автоматичної сигналізації та системи 
оповіщення про пожежу, управління 
евакуацією людейстаціонару (старого та 
нового лікувальних корпусів)

1 369,300.00 0 369,300.00 0

0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Капітальний ремонт будівлі інфекційного 
корпусу КНП "Деражнянська МБЛ"  по 
вул. Подільській,1 в м. Деражня, 
Хмельницького району  Хмельницької 
області

1 400,327.00 0 400,327.00 0

0116017 6017 0620
Інша діяльність, пов`язана з 
експлуатацією об`єктів житлово-
комунального господарства

Проведення початку капітального 
ремонту об’єкта «Нежитлова будівля 
автостанції по вул. Миру,95 в м. Деражня 
Деражнянського району  Хмельницької 
області"

1 40,000.00 0 40,000.00 0
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0117310 7310 0443 Будівництво об`єктів житлово-
комунального господарства

Співфінансування проекту 
«Реконструкція каналізаційної мережі від 
мікрорайонну «Сільгосптехніка» по вул. 
Промислова до мікрорайону 
«Цукровиків» та КНС №6 в м. Деражня  
Хмельницької області»

1 800,000.00 0 800,000.00 0

0117330 7330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної 
власності

Виконання робіт по об’єкту, що 
фінансується з обласного бюджету 
«Реконструкція водогону від 
водонапірної башти по вул. 
Грушевського, по вул. Миру до вул. 
Шевченко  в м. Деражня Хмельницької 
області»

1 250,000.00 0 250,000.00 0

0117330 7330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної 
власності

Співфінансування на реконструкцію 
водогону від вул. І. Богуна, по вул.  Миру 
до вул. Будівельників в м. Деражня 
Хмельницької області»

1 40,000.00 0 40,000.00 0

0117330 7330 0443 Будівництво інших об`єктів комунальної 
власності

«Реконструкція водогону від 
водонапірної башти по вул. 
Грушевського, по вул. Миру до вул. 
Шевченко  в м. Деражня Хмельницької 
області»

2/2020-2021р
/ 2,282,900.00 0 2,282,900.00 0

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

Внесення змін до кошторисів по 
слідуючих об’єктах:1. «Капітальний 
ремонт ділянки вул. Подільська від буд. 
№3 до перехрестя з вул. Л.Українки м. 
Деражня Хмельницької області» - 1 694 
000 грн., S-626м2;

           2. «Капітальний ремонт 

1 4,852,000.00 0 4,852,000.00 0

0600000 Відділ освіти,молоді та спорту 
Деражнянської міської ради 221,300.00 0 221,300.00 0

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

Реконструкція будівлі дошкільного 
навчального закладу (ясла-садочок) №1 
«Дзвіночок» по вул. Івана Зубкова, 15 в 
м. Деражня Хмельницької області 
(коригування)»

1 25,800.00 1 25,800.00 0

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по обєктах: «Будівництво 
водозабору з підземного 
джерела(свердловини) для 
забезпечення водопостачанням 
Зяньковецького навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа I-III 
ступенів-дошкільний навчальн

1 147,000.00 0 147,000.00 0
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0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

«Реконструкцію котельні із 
встановленням енергоефективних 
твердопаливних котлів в Маниковецькій 
ЗОШ І - ІІІ ступенів» (41 500 грн. - 
виготовлення ПКД  та 7 000 грн. - 
проведення експертної оцінки)

1 48,500.00 0 48,500.00 0

0900000 Служба у справах дітей 
Деражнянської міської ради 1,130,870.00 0 1,130,870.00 0

0919270 9270 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, 
підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

Субвенції з місцевого бюджету на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, 
підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавл

1 1,130,870.00 0 1,130,870.00 0

X X X УСЬОГО X X 11,051,071.00 X 11,051,071.00 X

Начальник відділу Валентина ПЕТРІВ
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