
Додаток № 3                                                       
 до       рішення      міської       ради 

 від 22 вересня 2020 року № 1_

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2020 році
грн.

Код програмної 
класифікації 
видатків та 
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місцевого 
бюджету2
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0110150 0150 0111
Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матерально-технічне 
забезпечення м/р

Капітальні видатки (придбання 
принтера)

2020рік 8,500.0 8,500 100%

0116310

0116011 6011 0620
Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду 
(одержувач КП "Деражнянська ЖЕК 

№ 1")

Капітальний ремонт покрівлі житлового 
будинку (співфінансування)

2020 210,000.0 210,000.00

капітальний ремонт підїздів 
багатоквартирних житлових 
будинків(співфінансування)

2020 81,813.0 81,813.00

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 
господарства(одержувач КП 

"Деражнянський міськводоканал")

Придбання глибинних та дренажних 
насосів

2020 87,425.0 87,425.00

Придбання станції керування насосом з 
частотним перетворювачем для 
збільшення тиску в системі 
водопостачання

49,600.0 49,600.00

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

Придбання дитячого  майданчика
2020 575,000.0 575,000.00

…

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг(одержувач 
КП"Деражнянська ЖЕК №1")

Капітальний ремонт дорігожнього 
покриття вул.Миру(від перехрестя з 
вул.Барська до перехрестя з вул. 
Л.Українки )

2020 295,200.00 295,200.00

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

350,932.00 244,900.00 100%

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття вул.Миру(від буд.№20 до 
перехрестя з вул.Л.Українки) м.Деражня 
Хмельницької області

1,459,834.00 1,459,834.00 100.00%

Капітальний ремонт лівостороннього 
тротуару по вул. Промислова м. 
Деражня Хмельницької області,  
S-426м2

392,932.00 392,932.00 100.00%

Капітальний ремонт правостороннього 
тротуару по вул.Промислова м.Деражня 
Хмельницької області, S-142м2

128,207.00 128,207.00 100.00%

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття вул.І.Богуна м.Деражня 
Хмельницької області

687,831.00 687,831.00 100.00%

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття виїзду на шляхопровід з 
вул.Барська в м.Деражня Хмельницької 
області.

1,300,000.00 1,300,000.00

Виготовлення ПКД з капітального 
ремонту доріг комунальної власності

95,268.00 95,268.00

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

"Внески до статутного капіталу 
субєктів господарювання" (одержувач 
КП "Деражнянський 
міськводоканал")

Придбання автомобіля марки Opel 
Vivaro

210,000.0 210,000.00 100.00

0117330 7330 0443

Будівництво інших обєктів соціальної 
та виробничої інфраструктури 

комунальної власності (одержувач 
КП"Деражнянська ЖЕК №1")

Виготовлення ПКД  з реконструкції 
стадіону  м.Деражня

2020 200,000.0 200,000.00

Проведення експертизи ПКД 
"Реконструкція спортивного 
комплексу(Стадіон) м.Деражня 
Хмельницької області"

49,950.00 49,950.00

Інженерно-геологічні-геодезичні 
вишукувальні роботи по стадіону 
м.Деражня

32,813.0 32,813.00

Будівництво інших обєктів соціальної 

Реконструкція водогону від 
водонапірної башти по вул. 
Грушевського, по вул.Миру до 
вул.Шевченка в м.Деражня 
Хмельницької області (в т.ч.субвенції 
1530000грн.,місц.бюд.50000грн.

1,580,000.0 1,580,000.00
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Будівництво інших обєктів соціальної 
та виробничої інфраструктури 

комунальної власності (одержувач 
КП"Деражнянський міськводоканал")

Реконструкція каналізаційної мережі від 
мікрорайону "Сільгосптехніка" по 
вул.Промисловій до мікрорайону 
"Цукровиків" та КНС №6 в м.Деражня 
Хмельницької області

18,675.0 18,675.0

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

56,448.0 56,448.0

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
Виготовленняння проектів землеустрою( 
підготовка земельних ділянок не с/г при 
значення для продажу на земельних 
торгах)

2020 10,000.0 10,000.00

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

Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки 

2020 7,000.0 7,000.00

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

Проведення вишукувальних робіт та 
виготовлення ПКД по "Капітальному 
ремонту, розчистці частини ложа ставу з 
метою захисту від підтоплення 
присадибних ділянок м.Деражня 
Хмельницької області"

2020 92,080.0 92,080.00

0118340 8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів (одержувач КП 
"Деражнянський міськводоканал")

Реконструкція каналізаційної мережі від 
мікрорайону "Сільгосптехніка" по 
вул.Промисловій до мікрорайону 
"Цукровиків" та КНС №6 в м.Деражня 
Хмельницької області (субвенція з 
обласного бюджету)

2020 732,224.0 732,224.00

0.0 0.00

0.0 0.00

Капітальні видатки 0.0 0.00
0.00

Всього 9,011,732 8,905,700

Секретар міської ради                                           В.А.Сидорук

      

Керівник секретаріату (секретар)_________________ради

2


