до рішення №

Додаток № 5
від

2019 року

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2020 році
Код
Код Типової
Код
Програмної
програмної
Функціональної
класифікації класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
видатків та
кредитування кредитування
кредитування
місцевих
місцевих
бюджету
бюджетів
бюджетів

1

2

3

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

4

Найменування об’єкта відповідно до
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

Загальна вартість
об'єкта, гривень

5

6

7

Рівень будівельної
Обсяг видатків
готовності об'єкта
бюджету
на кінець
розвитку, гривень
бюджетного
періоду, %

8

0200000

Виконавчий комітет Хмельницької міської
ради (головний розпорядник)

2 053 900,00

0210000

Виконавчий комітет Хмельницької міської
ради (відповідальний виконавець)

2 053 900,00

0210150

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

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
Реставрація внутрішніх електромереж в
матеріально-технічне забезпечення діяльності
приміщенні виконавчого комітету
обласної ради, районної ради, районної у місті Хмельницької міської ради за адресою вул.
ради (у разі її створення), міської, селищної,
Гагаріна, 3 (в тому числі виготовлення
сільської рад
проектно-кошторисної документації)

0210150

0150

0150

0210150

0150

0111

0217520

7520

0460

0600000

1010

0910

Надання дошкільної освіти

604 000,00

49 900,00

Реставрація фасадів приміщення
виконавчого комітету міської ради (заміна
вікон) по вул. Гагаріна, 3 (в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної
документації)

100 000,00

Капітальні видатки

1 300 000,00
20 325 608,00

Департамент освіти та науки Хмельницької
міської ради (відповідальний виконавець)

0610000
0611010

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Реалізація Національної програми
інформатизації
Департамент освіти та науки
Хмельницької міської ради (головний
розпорядник)

Капітальні видатки

9

20 325 608,00
Капітальні видатки

2 495 735,00
1

Код
Код Типової
Код
Програмної
програмної
Функціональної
класифікації класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
видатків та
кредитування кредитування
кредитування
місцевих
місцевих
бюджету
бюджетів
бюджетів

1

0611020

0611020

0611020

0611020

2

1020

1020

1020

1020

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

3

Рівень будівельної
Обсяг видатків
готовності об'єкта
бюджету
на кінець
розвитку, гривень
бюджетного
періоду, %

Найменування об’єкта відповідно до
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

Загальна вартість
об'єкта, гривень

4

5

6

7

0921

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки

12 437 873,00

0921

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

Реконструкція спортивного майданчика
під мультифункціональний майданчик для
занять ігровими видами спорту на
території Хмельницької спеціалізованої
середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №1 за адресою вул. Староміська,
2 (в тому числі виготовлення проектнокошторисної документації)

700 000,00

0921

Реконструкція спортивного майданчика
під мультифункціональний майданчик для
Надання загальної середньої освіти
занять ігровими видами спорту на
загальноосвітніми навчальними закладами (в
території Навчально-виховного обєднання
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
№5 міста Хмельницького імені Сергія
школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
Єфремова за адресою вул. Володимирська,
гімназіями, колегіумами
51 (в тому числі виготовлення проектнокошторисної документації)

700 000,00

0921

Реконструкція спортивного майданчика
під мультифункціональний майданчик для
Надання загальної середньої освіти
занять ігровими видами спорту на
загальноосвітніми навчальними закладами (в
території Хмельницької середньої
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13
школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
імені М.К.Чекмана за адресою вул.
гімназіями, колегіумами
Профспілкова, 39 (в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної
документації)

700 000,00

8

9

2

Код
Код Типової
Код
Програмної
програмної
Функціональної
класифікації класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
видатків та
кредитування кредитування
кредитування
місцевих
місцевих
бюджету
бюджетів
бюджетів

1

0611020

0611020

2

1020

1020

3

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

4

Найменування об’єкта відповідно до
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

Загальна вартість
об'єкта, гривень

5

6

7

Рівень будівельної
Обсяг видатків
готовності об'єкта
бюджету
на кінець
розвитку, гривень
бюджетного
періоду, %

8

0921

Реконструкція спортивного майданчика
під мультифункціональний майданчик для
Надання загальної середньої освіти
занять ігровими видами спорту на
загальноосвітніми навчальними закладами (в
території Хмельницького навчальнот. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
виховного комплексу №31 за адресою вул.
школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
Миколи Мазура, 17 (в тому числі
гімназіями, колегіумами
виготовлення проектно-кошторисної
документації)

0921

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

Будівництво спортивного майданчика з
штучним покриттям по пров.
Володимирському, 12 в м.Хмельницькому

Капітальні видатки

32 000,00

Капітальні видатки

2 500 000,00

0611070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти
спеціальними загальноосвітніми школамиінтернатами, школами та іншими
навчальними закладами для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми

60 000,00

2019 - 2020 роки

1 497 539,0

700 000,00

0700000

Управління охорони здоров'я Хмельницької
міської ради (головний розпорядник)

13 764 600,00

0710000

Управління охорони здоров'я Хмельницької
міської ради (відповідальний виконавець)

13 764 600,00

0717670

0717670

0800000

7670

7670

0490

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Капітальні видатки

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Реконструкція покрівлі з влаштуванням
шатрового даху корпусу №2 Хмельницької
міської лікарні по пров. Проскурівський, 1
в м. Хмельницькому (в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної
документації)

Управління праці та соціального захисту
населення Хмельницької міської ради
(головний розпорядник)

9

52%

10 514 500,00

2019 - 2020 роки

8 340 131,0

3 250 100,00

100%

7 448 500,00
3

Код
Код Типової
Код
Програмної
програмної
Функціональної
класифікації класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
видатків та
кредитування кредитування
кредитування
місцевих
місцевих
бюджету
бюджетів
бюджетів

1

2

3

0810160

0160

0111

0813031

3031

1030

0813105

3105

1010

0813241

3241

1090

0813242

3242

1090

0813242

3242

1090

0816082

6082

0610

7323

0443

Загальна вартість
об'єкта, гривень

5

6

7

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
об’єднаних територіальних громадах
Надання інших пільг окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства

Будівництвоˈ установ та закладів соціальної
сфери

1010000

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Рівень будівельної
Обсяг видатків
готовності об'єкта
бюджету
на кінець
розвитку, гривень
бюджетного
періоду, %

8

9

7 448 500,00

Капітальні видатки

900 000,00

Капітальні видатки

100 000,00

Капітальні видатки

15 000,00

Капітальні видатки

983 500,00

Капітальні видатки

150 000,00

Будівництво на кладовищі надгробків на
могилах загиблих учасників АТО

300 000,00

Капітальні видатки

3 000 000,00

Будівництво приміщення відділення
тимчасового цілодобового перебування
Хмельницького міського територіального
центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) по вул.
Перемоги, 7-А в м.Хмельницькому

2019 - 2020 роки

8 638 500,0

Управління культури і туризму
Хмельницької міської ради (головний
розпорядник)
Управління культури і туризму
Хмельницької міської ради (відповідальний
виконавець)

1000000

1014040

4

Найменування об’єкта відповідно до
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

Управління праці та соціального захисту
населення Хмельницької міської ради
(відповідальний виконавець)

0810000

0817323

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

2 000 000,00

46%

5 000 000,00

5 000 000,00
Реконструкція існуючої будівлі
краєзнавчого музею під музейний
комплекс історії та культури по
вул.Свободи,22 в м.Хмельницькому

2017 - 2020 роки

26 997 397,19

5 000 000,00

59%

4

Код
Код Типової
Код
Програмної
програмної
Функціональної
класифікації класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
видатків та
кредитування кредитування
кредитування
місцевих
місцевих
бюджету
бюджетів
бюджетів

1

2

3

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

4

Найменування об’єкта відповідно до
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

Загальна вартість
об'єкта, гривень

5

6

7

Рівень будівельної
Обсяг видатків
готовності об'єкта
бюджету
на кінець
розвитку, гривень
бюджетного
періоду, %

8

1100000

Управління молоді та спорту Хмельницької
міської ради (головний розпорядник)

4 403 015,00

1110000

Управління молоді та спорту Хмельницької
міської ради (відповідальний виконавець)

4 403 015,00

1113121

3121

1040

1113133

3133

1040

1115031

5031

0810

1115031

5031

0810

Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Капітальні видатки

55 000,00

Капітальні видатки

60 000,00

Капітальні видатки

527 550,00

Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл

Реконструкція електронно-інформаційного
табло на СК "Поділля" ДЮСШ № 1 по
вул.Проскурівській,81 в м.Хмельницькому
(в тому числі виготовлення проектнокошторисної документації)

1 200 000,00

Інші заходи та заклади молодіжної політики
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл

Завершення будівництва нежитлового
приміщення з влаштуванням зовнішніх
мереж та футбольного і тренажерного
майданчиків на водно-спортивній станції
по вул.Нижній Береговій, 2/1 в
м.Хмельницькому

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл

Реконструкція тенісних кортів ДЮСШ №3
по вул. Прибузька, 3/1 в м.Хмельницькому
(в тому числі виготовлення проектнокошторисної документації)

91 865,00

1115032

5032

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких
спортивних шкіл фізкультурно-спортивних
товариств

Капітальні видатки

468 600,00

1200000

Управління житлово-комунального
господарства Хмельницької міської ради
(головний розпорядник)

2018 - 2020 роки

5 902 904,0

2 000 000,00

9

54%

114 847 745,00

5

Код
Код Типової
Код
Програмної
програмної
Функціональної
класифікації класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
видатків та
кредитування кредитування
кредитування
місцевих
місцевих
бюджету
бюджетів
бюджетів

1

2

3

1210000
1216011

6011

0610

1216015

6015

0620

1216017

6017

0620

1216030

6030

0620

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217370

7370

0490

1217461

7461

0456

1217640

7640

0470

1217670

7670

0490

1217670

7670

0490

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

4
Управління житлово-комунального
господарства Хмельницької міської ради
(відповідальний виконавець)
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
Забезпечення надійної та безперебійної
експлуатації ліфтів
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією
об’єктів житлово-комунального господарства
Організація благоустрою населених пунктів
Будівництвоˈ об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництвоˈ об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництвоˈ об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництвоˈ об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництвоˈ об'єктів житлово-комунального
господарства
Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Заходи з енергозбереження
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Найменування об’єкта відповідно до
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

Загальна вартість
об'єкта, гривень

5

6

7

Рівень будівельної
Обсяг видатків
готовності об'єкта
бюджету
на кінець
розвитку, гривень
бюджетного
періоду, %

8

9

114 847 745,00
Капітальні видатки

3 500 000,00

Капітальні видатки

5 000 000,00

Капітальні видатки

17 000 000,00

Капітальні видатки

14 153 500,00

Всього, в т.ч.:

11 211 415,00

Реконструкція покрівель житлових
будинків
Будівництво центру поводження з
тваринами КП “Надія” по вул.
Заводській, 165 в м. Хмельницькому
Реконструкція прв. Перемоги з
улаштуванням виїзду на вул.Свободи
Будівництво парку "Молодіжний" на вул.
С. Бандери в м. Хмельницькому
Будівництво 2-ї черги водогону від
с.Чернелівка Красилівського району до
м.Хмельницький

5 000 000,00
2019 - 2020 роки

18 370 999,0

4 000 000,00

35%

2019 - 2020 роки

9 392 018,0

2 000 000,00

40%

211 415,00
2006 - 2020 роки

181 970 000,0

2 000 000,00

Капітальні видатки

44 383 234,00

Капітальні видатки

7 250 000,00

Всього, в т.ч.:

10 301 596,00

Внески до статутного капіталу ХКП
"Спецкомунтранс" (виконання робіт по
виносу газопроводу високого тиску з тіла
полігону побутових відходів м.
Хмельницького)

1 000 000,00

73%

6

Код
Код Типової
Код
Програмної
програмної
Функціональної
класифікації класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
видатків та
кредитування кредитування
кредитування
місцевих
місцевих
бюджету
бюджетів
бюджетів

1

2

3

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Рівень будівельної
Обсяг видатків
готовності об'єкта
бюджету
на кінець
розвитку, гривень
бюджетного
періоду, %

Найменування об’єкта відповідно до
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

Загальна вартість
об'єкта, гривень

4

5

6

7

1 000 000,00

8

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу ХКП
"Спецкомунтранс" (Виконання робіт по
реконструкції полігону твердих
побутових відходів з метою запобігання
виникнення надзвичайної екологісної
ситуації за адресою м.Хмельницький,
вул.Проспект Миру,7)

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу ХКП
"Спецкомунтранс" (Оцінка впливу на
довкілля по об`єкту переробки відходів
(ОВД))

538 650,00

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу ХКП
"Спецкомунтранс" (Реконструкція
полігону твердих побутових відходів з
метою запобігання виникнення
надзвичайної екологічної ситуації за
адресою м. Хмельницький, вул. Проспект
Миру, 7 розробка розділу "Проект
організації будівництва"

419 669,00

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу ХКП
"Спецкомунтранс" (Реконструкція
полігону твердих побутових відходів за
адресою м. Хмельницький, вул. Проспект
Миру, 7. Містобудівний розрахунок)

54 106,00

Внески до статутного капіталу ХКП
"Спецкомунтранс" (реконструкція
туалету загального користування по вул.
Проскурівській, 40-Б в м. Хмельницькому)
Внески до статутного капіталу ХКП
"Спецкомунтранс" (придбання
біотуалетів)

1217670

1217670

7670

7670

0490

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

2019 -2020 роки

2 044 937,0

200 000,00

9

48%

183 000,00

7

Код
Код Типової
Код
Програмної
програмної
Функціональної
класифікації класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
видатків та
кредитування кредитування
кредитування
місцевих
місцевих
бюджету
бюджетів
бюджетів

1

1217670

1217670

2

7670

7670

3

0490

0490

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Рівень будівельної
Обсяг видатків
готовності об'єкта
бюджету
на кінець
розвитку, гривень
бюджетного
періоду, %

Найменування об’єкта відповідно до
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

Загальна вартість
об'єкта, гривень

4

5

6

7

8

9

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу Міського
комунального підприємства по
утриманню нежитлових приміщень
(капітальний ремонт приміщень першого
поверху по вул. Кам'янецькій, 47 в м.
Хмельницькому)

2019 -2020 роки

1 163 000,0

830 218,00

100%

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу Міського
комунального підприємства по
утриманню нежитлових приміщень
(реконструкція нежитлового приміщення
за адресою вул.Героїв Майдану, 12 у
м.Хмельницький)

2019 -2021 роки

13 505 700,0

1 000 000,00

11%

2019 -2020 роки

688 000,0

200 000,00

100%

300 000,00

100%

300 000,00

100%

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу МКП
"Хмельницькводоканал" (на виготовлення
проектно-кошторисної документації з
будівництва сучасних каналізаційних
очисних споруд господарсько-побутових
стоків м. Хмельницький, вул. Вінницьке
шосе, 135)

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу МКП
"Хмельницькводоканал" (Будівництво
водопроводу діаметром 160мм по вул.
С.Бандери, 42 в м.Хмельницький
Внески до статутного капіталу МКП
"Хмельницькводоканал" (Реконструкція
ділянки водопроводу по вул. Львівське
шосе, 14 в м. Хмельницький)
Внески до статутного капіталу МКП
"Хмельницькводоканал" (Капітальний
ремонт насосного агрегату № 2 на ГКНС
по вул. Трудова, 6Б у м. Хмельницький)

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

2020 рік

300 000,0

1 390 580,00

8

Код
Код Типової
Код
Програмної
програмної
Функціональної
класифікації класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
видатків та
кредитування кредитування
кредитування
місцевих
місцевих
бюджету
бюджетів
бюджетів

1

1217670

1217670

2

7670

7670

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Рівень будівельної
Обсяг видатків
готовності об'єкта
бюджету
на кінець
розвитку, гривень
бюджетного
періоду, %

Найменування об’єкта відповідно до
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

Загальна вартість
об'єкта, гривень

4

5

6

7

8

9

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу МКП
"Хмельницькводоканал" (будівництво
вуличних мереж водовідведення напірних
каналізаційних колекторів, каналізаційнонасосної станції, електропостачання
КНС, мікрорайон Дубове у
м.Хмельницький)

2017 - 2020 роки

12 460 382,0

250 000,00

69%

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу МКП
"Хмельницькводоканал" (будівництво
вуличних мереж водовідведення по
вул.О.Кошового та Черняховського у
м.Хмельницький)

2018 - 2020 роки

1 402 143,0

60 710,00

96%

Внески до статутного капіталу МКП
"Хмельницькводоканал" (Будівництво
мережі каналізації від вул. Польова, 51 на
пров. Ентузіастів до вул. Івана Павла ІІ, 5
м.р. Гречани м. Хмельницький)

2020 рік

1 148 443,0

574 222,00

50%

3

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу СКП
"Хмельницька міська ритуальна служба"
(асфальтобетонне покриття на
кладовищах "Ружична" та "Ракове")

1 500 000,00

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу КП
"Чайка" (Капітальні видатки)

200 000,00

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу КП
"Чайка" (Реконструкція газових мереж з
встановленням вузла обліку газу)

1218120

8120

0320

1500000

Заходи з організації рятування на водах
Управління капітального будівництва
Департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів
Хмельницької міської ради (головний
розпорядник)

Капітальні видатки

2020 рік

300 411,0

300 441,00

100%

48 000,00

61 000 000,00

9

Код
Код Типової
Код
Програмної
програмної
Функціональної
класифікації класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
видатків та
кредитування кредитування
кредитування
місцевих
місцевих
бюджету
бюджетів
бюджетів

1

2

3

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

4

Найменування об’єкта відповідно до
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

Загальна вартість
об'єкта, гривень

5

6

7

Рівень будівельної
Обсяг видатків
готовності об'єкта
бюджету
на кінець
розвитку, гривень
бюджетного
періоду, %

8

9

1510000

Управління капітального будівництва
Департаменту архітектури, містобудування
та земельних ресурсів Хмельницької міської
ради (відповідальний виконавець)

1515043

5043

0810

Створення нових, будівельно-ремонтні роботи
існуючих палаців спорту та завершення
розпочатих у попередньому періоді робіт з
будівництва/реконструкції палаців спорту

Будівництво Палацу спорту по
вул.Прибузькій, 5/1а у м.Хмельницькому

2018 - 2022 роки

282 861 499,00

10 000 000,00

40%

1517321

7321

0443

Будівництвоˈ освітніх установ та закладів

Реконструкція з надбудовою приміщень
навчально-виховного комплексу №10 по
вул. Водопровідній, 9А в м.Хмельницькому

2018 - 2022 роки

30 010 059,00

2 000 000,00

47%

Будівництвоˈ освітніх установ та закладів

Реконструкція приміщень НВО №1 по вул.
Старокостянтинівське шосе, 3Б в м.
Хмельницькому (в тому числі коригування
проектно-кошторисної документації)

2012 - 2021 роки

30 737 344,00

6 000 000,00

76%

Будівництвоˈ освітніх установ та закладів

Реконструкція з добудовою їдальні до
існуючого приміщення спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8
по вул. Я.Гальчевського, 34 в
м.Хмельницькому

2018 - 2020 роки

20 129 899,00

1 200 000,00

31%

2018 - 2020 роки

15 496 500,00

3 000 000,00

75%

2018 - 2022 роки

291 782 434,00

500 000,00

0%

2018 - 2023 роки

114 917 587,00

500 000,00

1%

1517321

1517321

7321

7321

0443

0443

1517321

7321

0443

Будівництвоˈ освітніх установ та закладів

1517325

7325

0443

Будівництвоˈ споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту

0443

Будівництвоˈ споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту

1517325

7325

61 000 000,00

Реконструкція з добудовою приміщень
Хмельницького ліцею №17 під спортивну
залу на вул.Героїв Майдану, 5 в
м.Хмельницькому
Будівництво Льодового палацу по
вул.Прибузькій, 7/3А в м.Хмельницькому,
в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної
документації
Будівництво спеціалізованого залу боксу
на території спортивного комплексу
"Поділля" ДЮСШ №1 по
вул.Проскурівській, 81 в м.Хмельницькому
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Код
Код Типової
Код
Програмної
програмної
Функціональної
класифікації класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
видатків та
кредитування кредитування
кредитування
місцевих
місцевих
бюджету
бюджетів
бюджетів

1

2

3

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Рівень будівельної
Обсяг видатків
готовності об'єкта
бюджету
на кінець
розвитку, гривень
бюджетного
періоду, %

Найменування об’єкта відповідно до
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

Загальна вартість
об'єкта, гривень

4

5

6

7

8

9

2015 - 2021 роки

43 701 696,00

3 000 000,00

46%

2018 - 2020 роки

32 296 985,00

5 000 000,00

73%

2018 - 2020 роки

10 111 100,00

1 000 000,00

80%

2013 - 2020 роки

15 977 719,00

3 800 000,00

50%

2015-2021 роки

45 754 692,00

2 000 000,00

5%

1517330

7330

0443

Будівництвоˈ інших об'єктів комунальної
власності

Будівництво самопливного і напірного
колекторів та каналізаційної насосної
станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на
житловому масиві "Лезнево 1,2" в
м.Хмельницькому

1517330

7330

0443

Будівництвоˈ інших об'єктів комунальної
власності

Будівництво магістральної дороги на вул.
Січових стрільців в м. Хмельницькому
Реконструкція вбудовано-прибудованої
аптеки під адміністративне приміщення
управління адміністративних послуг
Хмельницької міської ради по вул.
Кам"янецькій, 38 в м. Хмельницькому
Реконструкція мереж водопроводу та
каналізації в мікрорайоні "Лезнево"
м.Хмельницький
Будівництво вулиці Мельникова (від вул.
Зарічанської до вул. Трудової) в м.
Хмельницького

1517330

7330

0443

Будівництвоˈ інших об'єктів комунальної
власності

1517330

7330

0443

Будівництвоˈ інших об'єктів комунальної
власності

1517330

7330

0443

Будівництвоˈ інших об'єктів комунальної
власності

1517370

7370

0443

Будівництвоˈ освітніх установ та закладів

Будівництво дошкільного навчального
закладу на 120 місць по провулку
Шостаковича, 28-А в м. Хмельницькому

2018 - 2020 роки

30 084 395,00

8 000 000,00

74%

1517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій

Будівництво навчально-виховного
комплексу на вул. Залізняка, 32 в
м.Хмельницькому

2016 - 2021 роки

160 515 935,00

15 000 000,00

66%

1900000

1910000

1910160
2700000

0160

0111

Управління транспорту та зв'язку
Хмельницької міської ради (головний
розпорядник)
Управління транспорту та зв'язку
Хмельницької міської ради (відповідальний
виконавець)
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
об’єднаних територіальних громадах
Управління економіки Хмельницької міської
ради (головний розпорядник)

49 000,00

49 000,00

Капітальні видатки

49 000,00
3 200 000,00
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Код
Код Типової
Код
Програмної
програмної
Функціональної
класифікації класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
видатків та
кредитування кредитування
кредитування
місцевих
місцевих
бюджету
бюджетів
бюджетів

1

2

4

3

Найменування об’єкта відповідно до
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

Загальна вартість
об'єкта, гривень

5

6

7

Управління економіки Хмельницької
міської ради (відповідальний виконавець)

2710000

1

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

2717370

7370

0490

2717693

7693

0490

Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій
Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю

Рівень будівельної
Обсяг видатків
готовності об'єкта
бюджету
на кінець
розвитку, гривень
бюджетного
періоду, %

8

9

3 200 000,00
Капітальні видатки

3 000 000,00

Капітальні видатки

200 000,00

3600000

Управління земельних ресурсів та земельної
реформи Департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів
Хмельницької міської ради (головний
розпорядник)

300 000,00

3610000

Управління земельних ресурсів та земельної
реформи Департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів
Хмельницької міської ради (відповідальний
розпорядник)

300 000,00

Проведення інформаційних заходів з
організації проведення аукціонів
Виготовлення актів добору земельної
ділянки, яка або право на яку
виставляються на земельні торги

3617130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

3617130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

3617130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

Виготовлення документації із землеустрою

210 000,0

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї

Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки
несільськогосподарського призначення

50 000,0

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

20 000,0
20 000,0

Х

Х

232 392 368,00

Х

Будівни́цтво — спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація об'єктів, виконання монтажних робіт за рахунок власних коштів місцевих бюджетів.

Секретар міської ради

М. Кривак

Начальник фінансового управління

С. Ямчук
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