Додаток 5
до рішення сесії міської ради
від 17.06.2020р. №6

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та
соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році
22201100000
(код бюджету)

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
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)

1

2

3

4

5

6

Загальна вартість Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень
7

8

9

10

0200000

Виконавчий комітет Хмельницької міської
ради (головний розпорядник)

5 317 946,00

0210000

Виконавчий комітет Хмельницької міської
ради (відповідальний виконавець)

5 317 946,00

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

Капітальний ремонт приміщення по
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
вул.Соборна,16 (ремонт і фарбування
матеріально-технічне забезпечення діяльності
фасаду, створення віконного прийому з
обласної ради, районної ради, районної у місті
встановленням металопластикового вікна)
ради (у разі її створення), міської, селищної,
(в тому числі виготовлення проектносільської рад
кошторисної документації)

2020 рік

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

Виготовлення проектно-кошторисної
документації на реставрацію внутрішніх
електромереж в приміщенні виконавчого
комітету Хмельницької міської ради за
адресою вул. Гагаріна, 3

2020 рік

49 900,00

0%

49 900,00

100%

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

2020 рік

100 000,00

0%

100 000,00

100%

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

0210150

0210150

0150

0150

0150

0210150

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

0217520

7520

0460

Реалізація Національної програми
інформатизації

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

346 000,00

99 400,00

1 334 646,00

1

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
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)

1

2

3

4

5

6

0219800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

3 088 000,00

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів

Реконструкція спортивного майданчика
Національної академії Державної
прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького з влаштування
футбольного поля (91 х 46) зі штучним
покриттям по вулиці Шевченка, 46, для
проведення спільних спортивних заходів та
заходів військово-патріотичного виховання
молоді міста Хмельницького, пропаганди
здорового способу життя, формування
відповідного рівня фізичної підготовки та
витривалості

300 000,00

0219800

9800

0180

Загальна вартість Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень
7

8

9

0600000

Департамент освіти та науки
Хмельницької міської ради (головний
розпорядник)

44 392 639,70

0610000

Департамент освіти та науки Хмельницької
міської ради (відповідальний виконавець)

44 392 639,70

0611010

1010

0910

10

Надання дошкільної освіти

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

2019 - 2020 роки

8 521 327,85

12%

3 070 900,00

48%

1 177 835,00

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт (зовнішнє
опорядження та утеплення фасадів, заміна
покрівлі) Хмельницького ДНЗ №21
"Ластівка" за адресою: вул. Сковороди, 31,
м. Хмельницький

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт тепломережі
Хмельницького ДНЗ №23 "Вогник "за
адресою: вул. Бажана, 2, м. Хмельницький

2020 рік

200 000,00

0%

200 000,00

100%

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт огорожі
Хмельницького дошкільного навчального
закладу №24 "Барвінок" по вул. Купріна,
54/1 в м. Хмельницькому

2020 рік

700 000,00

0%

300 000,00

43%

Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт (зовнішнє
опорядження та утеплення фасадів, заміна
покрівлі) Хмельницького ДНЗ №47
"Дзвіночок" за адресою вул С. Бандери,
20/2, м. Хмельницький (в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної
документації)

2020 - 2021 роки

0611010

1010

0910

150 000,00

2

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

1

2

0611020

0611020

1020

1020

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
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 Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень

3

4

5

6

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))

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

2019 - 2020 роки

1 601 935,00

4%

1 497 539,00

100%

2019 - 2020 роки

414 023,00

11%

367 140,00

100%

7

8

9

10

18 078 915,00

0611020

1020

0921

Нове будівництво мережі каналізації
Надання загальної середньої освіти закладами
Хмельницької спеціалізованої
загальної середньої освіти (у тому числі з
загальноосвітньої школи №19 І-ІІІ ступенів
дошкільними підрозділами (відділеннями,
імені академіка Михайла Павловського по
групами))
вул. Кам'янецькій, 164 в м. Хмельницький

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))

Капітальний ремонт харчоблоку
Хмельницької спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

2020 рік

300 000,00

0%

300 000,00

100%

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
Капітальний ремонт приміщень холу
загальної середньої освіти (у тому числі з
Гімназії №2 м. Хмельницького по пр.Миру
дошкільними підрозділами (відділеннями,
84/2 в м. Хмельницькому
групами))

2020 рік

400 000,00

0%

400 000,00

100%

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
Капітальний ремонт спортивного
загальної середньої освіти (у тому числі з
майданчика Гімназії №2 м.Хмельницького
дошкільними підрозділами (відділеннями,
по пр. Миру 84/2 в м.Хмельницькому
групами))

2019 - 2020 роки

6 849 663,00

58%

2 858 647,68

100%

2020 рік

604 430,00

0%

604 430,00

100%

2020 рік

300 000,00

0%

300 000,00

100%

0611020

0611020

0611020

1020

1020

1020

Капітальний ремонт автоматичної
пожежної сигналізації та оповіщення про
пожежу на об'єкті: Навчально-виховний
комплекс №2 м. Хмельницький по
вул.І.Франка, 57 в м. Хмельницький,
Хмельницької області (в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної
документації)

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
Капітальний ремонт харчоблоку навчальнодошкільними підрозділами (відділеннями,
виховного об'єднання №5 ім. С.Єфремова
групами))

3

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

1

2

0611020

0611020

0611020

0611020

0611020

0611020

0611020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
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 Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень

3

4

5

6

7

8

9

10

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))

Капітальний ремонт підсобного
приміщення навчально-виховного
об'єднання №5 ім.С.Єфремова

2020 рік

299 873,00

0%

299 873,00

100%

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))

Капітальний ремонт даху їдальні
Хмельницького ліцею №17, по
вул.Проскурівського підпілля, 89
м.Хмельницький

2019 - 2020 роки

1 615 339,00

6%

1 450 000,00

100%

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))

Капітальний ремонт пожежної сигналізації
на об'єкті: Хмельницька середня
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20,
що знаходиться за адресою: Хмельницька
область, м. Хмельницький, вул. Івана
Павла ІІ, 1

2020 рік

331 648,00

0%

331 648,00

100%

0921

Капітальний ремонт спортивного
майданчика з облаштуванням міні
Надання загальної середньої освіти закладами футбольного поля зі штучним покриттям,
загальної середньої освіти (у тому числі з
волейбольним та баскетбольним
дошкільними підрозділами (відділеннями,
майданчиками, освітленням для середньої
групами))
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25
ім. Івана Огієнка по вул. Степана Бандери,
14/1 в м. Хмельницькому

2018 - 2020 роки

4 810 722,00

82%

866 129,64

100%

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))

Капітальний ремонт пожежної сигналізації
на об'єкті: Хмельницька середня
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25
імені Івана Огієнка по вул. Степана
Бандери, 14/1 в м. Хмельницькому

2019 - 2020 роки

1 414 079,00

1%

900 000,00

100%

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))

Капітальний ремонт огорожі
Хмельницького навчально-виховного
комплексу №31 "Дошкільний навчальний
заклад - загальноосвітній навчальний
заклад І ступеня" по вул. Миколи Мазура,
17 в м. Хмельницькому

2020 рік

1 000 000,00

0%

300 000,00

30%

0921

Реконструкція спортивного майданчика
під мультифункціональний майданчик для
занять ігровими видами спорту на
Надання загальної середньої освіти закладами
території Хмельницької спеціалізованої
загальної середньої освіти (у тому числі з
середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ
дошкільними підрозділами (відділеннями,
ступенів №1 за адресою вул. Староміська,
групами))
2 в м. Хмельницькому (в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної
документації)

2020 рік

1 490 878,00

0%

1 490 878,00

100%

4

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
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)

1

2

3

4

5

0611020

0611020

0611020

1020

1020

1020

Загальна вартість Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень

6

7

8

9

10

0921

Реконструкція спортивного майданчика
під мультифункціональний майданчик для
занять ігровими видами спорту на
Надання загальної середньої освіти закладами
території навчально-виховного об'єднання
загальної середньої освіти (у тому числі з
№5 міста Хмельницького імені Сергія
дошкільними підрозділами (відділеннями,
Єфремова за адресою вул. Володимирська,
групами))
51 в м. Хмельницькому (в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної
документації)

2020 рік

1 500 000,00

0%

1 500 000,00

100%

0921

Реконструкція спортивного майданчика
під мультифункціональний майданчик для
занять ігровими видами спорту на
Надання загальної середньої освіти закладами
території Хмельницької спеціалізованої
загальної середньої освіти (у тому числі з
середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ
дошкільними підрозділами (відділеннями,
ступенів №13 імені М.К.Чекмана за
групами))
адресою вул. Профспілковій, 39 в
м.Хмельницькому (в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної
документації)

2020 рік

1 489 695,00

0%

1 489 695,00

100%

0921

Реконструкція спортивного майданчика
Надання загальної середньої освіти закладами під мультифункціональний майданчик для
загальної середньої освіти (у тому числі з
занять ігровими видами спорту на
дошкільними підрозділами (відділеннями,
території Хмельницької середньої
групами))
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21
за адресою просп. Миру, 76/5

2019 - 2020 роки

1 499 056,00

85%

217 419,50

100%

Реконструкція спортивного майданчика
під мультифункціональний майданчик для
Надання загальної середньої освіти закладами
занять ігровими видами спорту на
загальної середньої освіти (у тому числі з
території Хмельницького навчальнодошкільними підрозділами (відділеннями,
виховного комплексу №31 за адресою вул.
групами))
Миколи Мазура, 17 в м. Хмельницькому (в
тому числі виготовлення проектнокошторисної документації)

2020 рік

1 498 929,00

0%

60 000,00

4%

0611020

1020

0921

0611030

1030

0922

Надання загальної середньої освіти
спеціальними закладами загальної середньої
освіти для дітей, які потребують корекції
фізичного та/або розумового розвитку

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

70 099,00

0611090

1090

0960

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

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

619 000,00

0960

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

Капітальний ремонт - утеплення фасаду та
сходового майданчика перед палацом
творчості дітей та юнацтва по вул.
Свободи, 2/1 в м.Хмельницькому (1 та 2
черга)

0611090

1090

2016 - 2020 роки

15 246 271,00

71%

3 000 000,00

91%

5

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
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)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2020 рік

1 500 000,00

0%

1 500 000,00

100%

2017 - 2020 роки

23 948 149,89

96%

992 490,88

100%

0611090

1090

0960

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

Капітальний ремонт приміщень в палаці
творчості дітей та юнацтва для
облаштування студії робототехніки, що
знаходиться за адресою: м. Хмельницький,
вул. Свободи, буд. 2/1

0617640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Реалізація проєкту "НЕФКО"

Загальна вартість Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень

0700000

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

29 041 907,60

0710000

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

29 041 907,60

0712010

0717670

0717670

0717670

0717670

0717670

2010

7670

7670

7670

7670

7670

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

10 087 110,00

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу
комунального підприємства "Хмельницька
міська лікарня" Хмельницької міської ради
(Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування)

3 919 152,00

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу
комунального підприємства "Хмельницька
міська лікарня" Хмельницької міської ради
(Капітальний ремонт сантехнічних вузлів
першого поверху корпусу №1
комунального підприємства "Хмельницька
міська лікарня" за адресою:
м.Хмельницький, пров. Проскурівський, 1

2020 рік

457 500,00

0%

457 500,00

100%

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу
комунального підприємства "Хмельницька
міська лікарня" Хмельницької міської ради
(Реконструкція покрівлі з влаштуванням
шатрового даху корпусу №2 Хмельницької
міської лікарні по пров. Проскурівський, 1
в м. Хмельницькому)

2019 - 2020 роки

8 340 131,00

19%

6 508 000,00

100%

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу
комунального підприємства "Хмельницька
міська дитяча лікарня" Хмельницької
міської ради (Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування)

3 456 400,00

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу
комунального підприємства "Хмельницька
інфекційна лікарня" Хмельницької міської
ради (Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування)

731 270,00

0490

0490

0490

0490

6

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
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)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу
комунального підприємства "Хмельницька
інфекційна лікарня" Хмельницької міської
ради (Капітальний ремонт покрівлі
корпусу №3 комунального підприємства
"Хмельницька інфекційна лікарня" за
адресою: вул. Сковороди, 17 в
м.Хмельницькому)

2020 рік

300 000,00

0%

300 000,00

100%

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу
комунального підприємства
"Хмельницький міський перинатальний
центр" Хмельницької міської ради
(Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування)

762 675,60

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу
комунального підприємства
"Хмельницький міський лікувальнодіагностичний центр" Хмельницької
міської ради (Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування)

2 819 800,00

0717670

0717670

0717670

7670

7670

7670

0490

0490

0490

Загальна вартість Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень

0800000

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

12 010 999,00

0810000

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

12 010 999,00

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
об’єднаних територіальних громадах

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
об’єднаних територіальних громадах

Капітальний ремонт, для облаштування
архіву, в підвальному приміщенні Центру
надання соціальних послуг "Прозорий
офіс" за адресою вул. Перемоги, 10Б в
м.Хмельницькому

Надання інших пільг окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю

Капітальний ремонт житлового фонду
(приміщень)
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

0810160

0160

0111

0813031

3031

1030

0813105

3105

1010

0813241

3241

1090

500 000,00

2019 - 2020 роки

2020 рік

400 000,00

0%

400 000,00

100%

150 000,00

100%

84 800,00

157 120,00

7

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
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)

1

2

3

4

5

6

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

Будівництво котельні для опалення
житлового корпусу Рекреаційного центру
сімейного типу по відновленню здоров’я
дітей інвалідів та інших груп населення з
обмеженими можливостями «Берег надії»
по вул. Підлісна, 4/1 в с. Головчинці
Летичівського району Хмельницької
області (в тому числі виготовлення
проектно-кошторисної документації)

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

Капітальний ремонт даху корпусів №1, №2
рекреаційного центру "Берег надії" по вул.
Підлісній, 4/1 в с. Головчинці,
Летичівського району, Хмельницької
області

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

Капітальний ремонт корпусу №2
рекреаційного центру "Берег надії" по
вул. Підлісній, 4/1 в с. Головчинці,
Летичівського району, Хмельницької
області (утеплення фасадів)

0813241

0813241

0813241

3241

3241

3241

Загальна вартість Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень
7

8

9

10

500 000,00

2020 рік

1 498 897,00

0%

1 498 897,00

100%

2020 рік

1 217 131,00

0%

1 217 131,00

100%

Капітальний ремонт, заміна системи
опалення в Рекреаційному центрі "Берег
надії" за адресою вул. Підлісна 4/1,
с.Головчинці Летичівського району
Хмельницької області

2019 - 2020 роки

1 166 866,39

95%

53 051,00

100%

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

Будівництво на кладовищі надгробків на
могилах загиблих учасників АТО/ООС

2020 рік

300 000,00

100%

0813242

3242

1090

Капітальний ремонт житлового фонду
(приміщень)

2020 рік

150 000,00

100%

0816082

6082

0610

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства

0817323

7323

0443

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

3 000 000,00

2019 - 2020 роки

8 638 500,00

23%

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

1000000

1010000

1011100

Будівництво¹ установ та закладів соціальної
сфери

Капітальні трансферти населенню

1100

0960

Надання спеціальної освіти мистецькими
школами

4 000 000,00

69%

6 123 889,00

6 123 889,00
Капітальний ремонт сцени дитячої
музичної школи №1 ім. М. Мозгового по
вул.Проскурівській, 18 в м.Хмельницькому

2020 рік

80 000,00

0%

80 000,00

100%

8

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
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)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальний ремонт прилеглої території
Хмельницької дитячої школи мистецтв
"Райдуга" по вул. Курчатова, 9 в
м.Хмельницькому

2018 - 2020 роки

2 590 760,00

41%

700 000,00

68%

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти мистецькими
школами

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

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

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

Загальна вартість Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

114 000,00
80 000,00

2017 - 2022 роки

27 064 985,00

35%

5 000 000,00

53%

149 889,00

1100000

Управління молоді та спорту Хмельницької
міської ради (головний розпорядник)

4 742 772,00

1110000

Управління молоді та спорту Хмельницької
міської ради (відповідальний виконавець)

4 742 772,00

1113121

3121

1040

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

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

1113132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання

1113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

1113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Капітальний ремонт нежитлового
приміщення по вул. Кам'янецькій, 63 в
м. Хмельницькому

1115031

5031

0810

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

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

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

2018 - 2021 роки

6 873 431,00

25%

1 450 000,00

40%

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

Реконструкція спортивного комплексу
«Поділля» (із влаштуванням
світлодіодного табло) ДЮСШ №1 по
вул.Проскурівській, 81 в м.Хмельницькому
(в тому числі виготовлення проектнокошторисної документації)

2020 рік

1 655 200,00

0%

1 655 200,00

100%

1115031

1115031

5031

5031

0810

55 000,00

150 000,00
60 000,00
2018 - 2020 роки

1 216 103,00

99%

10 107,00

100%

602 000,00
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Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
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)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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)

2020 рік

91 865,00

0%

91 865,00

100%

1115032

5032

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких
спортивних шкіл фізкультурно-спортивних
товариств

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
Капітальний ремонт системи опалення
приміщення Хмельницької ДЮСШ №2
"Авангард" по вул. Проскурівська, 66 в
м.Хмельницький (в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної
документації)
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

1115032

5032

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких
спортивних шкіл фізкультурно-спортивних
товариств

1119770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

1200000

1210000

Управління житлово-комунального
господарства Хмельницької міської ради
(головний розпорядник)
Управління житлово-комунального
господарства Хмельницької міської ради
(відповідальний виконавець)
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
об’єднаних територіальних громадах

Загальна вартість Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень

169 100,00

2020 рік

299 500,00

0%

299 500,00

200 000,00

143 354 868,59

143 354 868,59
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

17 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду

5 421 200,00

Капітальний ремонт ліфтів

9 235 016,00

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією
об’єктів житлово-комунального господарства

Капітальні видатки, в т.ч.:

17 972 317,00

0620

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією
об’єктів житлово-комунального
господарства

капітальний ремонт дитячих та
спортивних майданчиків

3 000 000,00

0620

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією
об’єктів житлово-комунального
господарства

капітальний ремонт прибудинкових
територій

14 000 000,00

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією
об’єктів житлово-комунального
господарства

Капітальний ремонт, відновлення
зовнішньої штукатурки з подальшим
оздобленням фасаду на вул. Курчатова, 1
Д, в м. Хмельницькому

1210160

0160

0111

1216011

6011

0610

1216015

6015

0620

1216017

6017

0620

1216017

6017

1216017

6017

1216017

6017

0620

1216017

6017

0620

1216030

6030

0620

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

100%

2020 рік

721 317,00

0,0

500 000,00

Реалізація громадських проєктів

472 317,00

Капітальні видатки, в т.ч.:

12 233 227,00

69%
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Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
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)

1

2

3

4

5

6

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт зелених насаджень
(омолодження дерев на вулицях міста)

1 800 000,00

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт об’єктів
благоустрою (мереж зовнішнього
освітлення)

4 060 000,00

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт контейнерних
майданчиків із встановленням підземних
контейнерів

40 000,00

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт-розчистка русла
річки Південний Буг від намулу, відкладів,
завалів в межах міста Хмельницький від
вул.Трудової до вул.С.Бандери

2018 - 2021 роки

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт пішохідних доріжок
в парку культури та відпочинку ім. М.
Чекмана в м. Хмельницькому (в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної
документації)

2020 рік

8 100,00

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт дитячого
майданчика в парку культури та
відпочинку ім. М. Чекмана в
м.Хмельницькому (в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної
документації)

2020 рік

18 225,00

2019 - 2021 роки

7 725 528,00

11%

2 000 000,00

37%

4 380 277,00

6%

1 000 000,00

29%

1216030

1216030

1216030

6030

6030

6030

0620

0620

0620

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт зони відпочинку
навколо водойми в мікрорайоні "Озерна" в
м.Хмельницький (в тому числі коригування
проектно-кошторисної документації,
експертиза)

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт атракціону "Колесо
огляду" в парку культури та відпочинку
ім. М. Чекмана в м.Хмельницькому

2019 - 2021 роки

2020 рік

Загальна вартість Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень
7

4 552 060,00

8

26%

9

1 000 000,00

10

48%

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт дитячого
майданчика на вул. К. Степанкова в
м.Хмельницькому (в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної
документації)

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт - улаштування
інклюзивного дитячого майданчика у
сквері ім. Т.Шевченка у м.Хмельницький

2019 - 2020 роки

1 491 906,00

0%

1 481 775,00

99%

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт дитячого
майданчика в масиві індивідуальної
забудови "Катіонівський масив" в м.
Хмельницькому

2019 - 2020 роки

124 058,72

78%

27 327,00

100%

1216030

6030

0620

2 000,00
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Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
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)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2018 - 2021 роки

7 253 402,00

90%

695 800,00

100%

2020 рік

100 000,00

0%

100 000,00

100%

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт пішохідної зони на
розі вул. Зарічанської та вул. Бандери у
м.Хмельницькому

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт дитячого
майданчика на вул. Загребельного, 26 в м.
Хмельницький

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

1217310

7310

0443

Будівництвоˈ об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництвоˈ об'єктів житлово-комунального
господарства

Всього, в т.ч.:

9 338 415,00

Реконструкція покрівель житлових
будинків

5 000 000,00

Будівництвоˈ об'єктів житлово-комунального
господарства

Будівництво центру поводження з
тваринами КП “Надія” по вул.
Заводській, 165 в м. Хмельницькому

Будівництвоˈ об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництвоˈ об'єктів житлово-комунального
господарства

Реконструкція прв. Перемоги з
улаштуванням виїзду на вул.Свободи
Будівництво парку "Молодіжний" на вул.
С. Бандери в м. Хмельницькому

1217310

7310

0443

Будівництвоˈ об'єктів житлово-комунального
господарства

Виготовлення ПКД на реконструкцію
під'їзної дороги від вул Вінницьке шосе до
вул Вінницьке шосе, 18 (індустріальний
парк)

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій

Будівництво 2-ї черги водогону від
с.Чернелівка Красилівського району до
м.Хмельницький

1217461

7461

0456

1217640

7640

0470

1217640

7640

0470

Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Заходи з енергозбереження

Загальна вартість Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень

2017 - 2021 роки

18 370 999,00

13%

2 000 000,00

24%

2017 - 2021 роки

8 344 958,00

22%

2 000 000,00

46%

2020 рік

253 415,00

85 000,00

2006 - 2020 роки

181 970 000,00

72%

604 023,59

Капітальні видатки

49 583 234,00

Капітальні видатки, в т.ч.:

25 688 000,00

Заходи з енергозбереження

Витрати на виконання Програми
відшкодування частини відсоткових
ставок та кредитів, отриманих ОСББ,
ЖБК на впровадження відновлювальних
джерел енергії та заходів з
енергозбереження, термомодернізації
багатоквартирних житлових будинків у
м. Хмельницькому на 2019-2022 роки

7 394 000,00

250 000,00

1217640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Витрати на виконання Програми
сприяння впровадження відновлювальних
джерел енергії власникам приватних
житлових будинків в м. Хмельницькому на
2018-2029 роки

1217640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Реконструкція каналізаційних насосних
станцій №2, №7, №12 у місті
Хмельницькому

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Всього, в т.ч.:

2020 - 2021 роки

29 237 024,00

0%

18 044 000,00

72%

62%

13 214 436,00
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Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

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

1

2

3

1217670

1217670

1217670

1217670

7670

7670

7670

7670

Найменування об’єкта будівництва / вид
будівельних робіт, у тому числі проектні
роботи

Загальна
тривалість
будівництва (рік
початку і
завершення)

Загальна вартість Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень

4

5

6

7

8

9

10

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу ХКП
"Спецкомунтранс" (Реконструкція "Винос
газопроводу високого тиску з тіла
полігону твердих побутових відходів
м.Хмельницький")

2020 рік

4 398 281,00

0%

50 000,00

1%

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу ХКП
"Спецкомунтранс" (Придбання земельної
ділянки для розширення меж полігону
твердих побутових відходів
м.Хмельницького)

0490

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")

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

505 176,00

2020 рік

419 669,00

54 106,00

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу ХКП
"Спецкомунтранс" (Придбання
біотуалетів)

183 000,00

400 000,00

2019 -2020 роки

2 832 291,00

27%

2 068 324,00

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу ХКП
"Спецкомунтранс" (Проведення
експертизи проектної документації з
реконструкції полігону твердих
побутових відходів з метою запобігання
виникнення надзвичайно екологічної
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" (придбання модульної
євро кабіни )

48 500,00

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу ХКП
"Спецкомунтранс" (придбання
пластикових контейнерів)

33 000,00

100%
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Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

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

1

2

3

1217670

1217670

1217670

7670

7670

7670

0490

0490

0490

Найменування об’єкта будівництва / вид
будівельних робіт, у тому числі проектні
роботи

Загальна
тривалість
будівництва (рік
початку і
завершення)

Загальна вартість Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень

4

5

6

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу ХКП
"Спецкомунтранс"(придбання
склопластикових контейнерів типу Дзвін
2,5 м.куб

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

1 338 418,00

30%

1 338 418,00

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

13 505 700,00

4%

1 000 000,00

11%

2019 -2020 роки

688 000,00

71%

200 000,00

100%

7

8

9

10

32 000,00

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу МКП
"Хмельницькводоканал" (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 160 мм по вул.
С.Бандери, 42 в м.Хмельницький

2020 рік

300 000,00

0%

300 000,00

100%

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу МКП
"Хмельницькводоканал" (Реконструкція
ділянки водопроводу по вул. Львівське
шосе, 14 в м. Хмельницький)

2020 рік

300 000,00

0%

300 000,00

100%

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу МКП
"Хмельницькводоканал" (Капітальний
ремонт насосного агрегату № 2 на ГКНС
по вул. Трудова, 6Б у м.Хмельницький)

2020 рік

1 403 000,00

0%

1 390 580,00

100%

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

12 460 382,00

67%

250 000,00

69%

1217670

1217670

7670

7670

0490
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Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
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)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

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)

2019 - 2020 роки

1 148 433,00

10%

574 222,00

60%

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу МКП
"Хмельницькводоканал" (Будівництво
зовнішніх мереж водопостачання вул.
Ващука, вул. Ігнатенка, вул. Правика, вул.
Кібенка, пров. Правика, пров. Ващука,
пров. Кібенка житлового масиву
"Прометей" в м.Хмельницький)

2020 - 2021 роки

1 306 200,00

0%

300 000,00

23%

2020 рік

450 000,00

0%

450 000,00

100%

1217670

1217670

7670

7670

0490

Загальна вартість Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу МКП
"Хмельницькводоканал" (Реконструкція
технологічної частини холодного
водопостачання ЦТП-6 по вул. Залізняка,
36А, м.Хмельницький шляхом
переобладнання системи водопостачання
будівель і споруд приладами для введення
відокремленого обліку холодної води та
енергоносіїв)

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу МКП
"Хмельницькводоканал" (Придбання
насосних агрегатів)

350 000,00

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу МКП
"Хмельницькводоканал" (Придбання
сталевих труб)

500 000,00

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу МКП
"Хмельницькводоканал" (Реконструкція
ділянки водопроводу по вул. Північна в
м.Хмельницький)

2020 - 2021 роки

2 563 796,00

0%

400 000,00

16%

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу МКП
"Хмельницькводоканал" (капітальний
ремонт каналізаційної мережі від
житлового будинку по вул. Сковороди,
11/2 від колодязя К-1 до колодязя К-3 в
м.Хмельницький )

2020 рік

27 000,00

0%

27 000,00

100%

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу МКП
"Хмельницькводоканал" (капітальний
ремонт дворової каналізації від ж.б. по
вул. Сковороди, 11 до колодязя К-4 в
м.Хмельницький

2020 рік

40 000,00

0%

40 000,00

100%

1217670

1217670

7670

7670

0490

0490
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Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
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 Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу СКП
"Хмельницька міська ритуальна служба"
(Капітальний ремонт пішохідних доріжок
на кладовищі «Ракове»)

2020 рік

1 500 000,00

0%

1 500 000,00

100%

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

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

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

Заходи з організації рятування на водах

Капітальні видатки

200 000,00

2020 рік

300 411,00

300 441,00

100%

48 000,00

1500000

Управління капітального будівництва
Департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів
Хмельницької міської ради (головний
розпорядник)

69 770 172,00

1510000

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

69 770 172,00

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

36%

15 000 000,00

41%

1517321

7321

0443

Будівництвоˈ освітніх установ та закладів

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

2018 - 2021 роки

30 010 059,00

38%

3 000 000,00

48%

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

54%

9 000 000,00

83%

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

24%

1 200 000,00

31%

Будівництвоˈ освітніх установ та закладів

Реконструкція з добудовою приміщень
Хмельницького ліцею №17 під спортивну
залу на вул.Героїв Майдану, 5 в
м.Хмельницькому

2018 - 2020 роки

15 496 500,00

53%

4 000 000,00

78%

1517321

1517321

1517321

7321

7321

7321

0443

0443

0443
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Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
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)

1

2

3

4

5

6

Виготовлення проєктно-кошторисної
документації на будівництво закладів
дошкільної та загальної середньої освіти на
вул. Січових стрільців, 8-А в
м.Хмельницькому

1517321

7321

0443

Будівництвоˈ освітніх установ та закладів

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Реставрація Хмельницького міського
будинку культури по вул.Проскурівській,
43 в м. Хмельницькому

1517325

7325

0443

Будівництвоˈ споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту

Будівництво Льодового палацу по
вул.Прибузькій, 7/3А в м.Хмельницькому,
в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної
документації

0443

Будівництвоˈ споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту

1517325

7325

1

Загальна вартість Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень
7

8

9

10

200 000,00

21 098 584,00

2%

152 378,00

3%

2018 - 2024 роки

291 782 434,00

0%

500 000,00

0%

Будівництво спеціалізованого залу боксу
на території спортивного комплексу
"Поділля" ДЮСШ №1 по
вул.Проскурівській, 81 в м.Хмельницькому

2018 - 2023 роки

114 917 587,00

0%

100 000,00

1%

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

2015 - 2022 роки

37 427 012,00

43%

1 097 622,00

46%

1517330

7330

0443

Будівництвоˈ інших об'єктів комунальної
власності

1517330

7330

0443

Будівництвоˈ інших об'єктів комунальної
власності

Будівництво магістральної дороги на
вул.Січових стрільців в м. Хмельницькому

2018 - 2020 роки

32 296 985,00

54%

8 000 000,00

79%

Реконструкція вбудовано-прибудованої
аптеки під адміністративне приміщення
управління адміністративних послуг
Хмельницької міської ради по вул.
Кам'янецькій, 38 в м. Хмельницькому

2018 - 2020 роки

10 111 121,00

68%

1 000 000,00

78%

1517330

7330

0443

Будівництвоˈ інших об'єктів комунальної
власності

1517330

7330

0443

Будівництвоˈ інших об'єктів комунальної
власності

Реконструкція мереж водопроводу та
каналізації в мікрорайоні "Лезнево"
м.Хмельницький

2013 - 2020 роки

15 977 719,00

20%

4 300 000,00

90%

1517330

7330

0443

Будівництвоˈ інших об'єктів комунальної
власності

Будівництво вулиці Мельникова (від вул.
Зарічанської до вул. Трудової) в
м.Хмельницького

2015 - 2024 роки

65 017 720,00

1%

2 000 000,00

4%

0443

Будівництвоˈ інших об'єктів комунальної
власності

Будівництво каналізаційних мереж в
мікрорайоні "Озерна" в м.Хмельницькому
(в т.ч.коригування проєктно-кошторисної
документації)

53 314 687,00

3%

50 000,00

3%

0443

Будівництвоˈ інших об'єктів комунальної
власності

Виготовлення проєктно-кошторисної
документації для будівництва зовнішніх
мереж газопостачання індустріального
парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке
шосе, 18 в м.Хмельницькому

1517330

1517330

7330

7330

100 000,00
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Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
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)

1

2

3

4

5

6

Загальна вартість Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень
7

8

9

10

1517330

7330

0443

Будівництвоˈ інших об'єктів комунальної
власності

Виготовлення проєктно-кошторисної
документації для будівництва зовнішніх
мереж водопостачання та каналізації
індустріального парку "Хмельницький" по
вул. Вінницьке шосе, 18 в
м.Хмельницькому

1517370

7370

0490

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

47%

15 970 172,00

100%

1517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій

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

2016 - 2022 роки

204 203 314,00

44%

3 900 000,00

46%

200 000,00

1600000

Управління архітектури та
містобудування департаменту
архітектури, містобудування та земельних
ресурсів (головний розпорядник)

441 220,00

1610000

Управління архітектури та містобудування
департаменту архітектури, містобудування
та земельних ресурсів (відповідальний
виконавець)

441 220,00

1617350

Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)

7350

0443

1900000

1910000

1910160

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

Виготовлення цифрових ортофотопланів
території міста Хмельницький М-1000
(мікрорайони: Центр, Виставка, Озерна,
Заріччя) та створення 3D моделей будівель
(центр)

441 220,00

49 000,00

49 000,00
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

49 000,00

2700000

Управління економіки Хмельницької міської
ради (головний розпорядник)

620 000,00

2710000

Управління економіки Хмельницької
міської ради (відповідальний виконавець)

620 000,00

2717693

3600000

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю
Управління земельних ресурсів та земельної
реформи Департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів
Хмельницької міської ради (головний
розпорядник)

Капітальні видатки

620 000,00

300 000,00
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Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника
коштів бюджету міста Хмельницького/
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)

1

2

3

4

5

6

7

8

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

3610000

1

Загальна вартість Рівень виконання
Обсяг видатків
Рівень готовності
будівництва,
робіт на початок
бюджету
об'єкта на кінець
гривень
бюджетного
розвитку, які
бюджетного
періоду, %
спрямовуються на
періоду, %
будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень
9

300 000,00

3617130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

Проведення інформаційних заходів з
організації проведення аукціонів

20 000,0

3617130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

Виготовлення актів добору земельної
ділянки, яка або право на яку
виставляються на земельні торги

20 000,0

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

10

Х

Х

Х

Х

Х

316 165 413,89

Будівни́цтво — будівництво, реконструкція і реставрація, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за рахунок власних коштів місцевих бюджетів.

Секретар міської ради
Начальник фінансового управління

М. КРИВАК
С. ЯМЧУК
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