
(грн.)

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 

місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми

згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у 

тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень

Рівень 

готовності 

об’єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ

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

Коригування проектно - кошторисної документації на 

проведення капітального ремонту будівлі виконавчого 

комітету та прибудинкової території

180 000,00

Разом 180 000,00

0800000
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ ТА 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

0810000
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ ТА 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

0817322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний ремонт пасажирського ліфта в будівлі НКП 

"Южноукраїнський міський центр первинної медико - 

санітарної допомоги"

2020 137 263,00 0,00 137 263,00 100

Разом
137 263,00

1200000
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ 

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1210000
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт інженерних мереж опалення, мереж 

постачання холодної та гарячої води прт.Незалежності,1 (на 

умовах співфінансування  90% / 10%)

2020 2 084 000,00 0,00 2 084 000,00 100

Додаток №6                                                                                                

до рішення Южноукраїнської міської ради                                         

від __25.06.____2020 №__1895_______

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, 

реконструкції і реставрації, капітального ремонту об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами  у 2020 році

14205100000
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 

місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми

згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у 

тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень

Рівень 

готовності 

об’єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт трубопроводу зонування  холодного 

водопостачання 1,3 мікрорайонів від насосної станції 

зонування до ВК-125 по вул.Дружби Народів 

м.Южноукраїнськ Миколаївської області 

2020 2 310 000,00 0,00 2 310 000,00 100

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків за 

відповідними адресами  комунальної  форми власності (2 

343,029 тис.грн.), та житлових будинків в яких створено 

ОСББ (7 245,479 тис.грн.) на умовах співфінансування 

(95% / 5%)

2020 9 588 508,00 0,00 9 588 508,00 100

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку ОСББ 

"Дружби Народів,33" на умовах співфінансування (90% 

/10%)

2020 1 301 838,00 0,00 1 301 838,00 100,00

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Технічне переоснащення  інженерних вводів із 

встановленням приладів обліку теплової енергії, гарячого і 

холодного водопостачання житлових будинків комунальної  

форми власності (767,894 тис.грн.), та житлових будинків в 

яких створено ОСББ (1728,306 тис.грн.)

2020 2 496 200,00 0 2 496 200,00 100

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Влаштування поручнів біля та в під"їздах житлових 

будинків комунальної власності - 20,0 тис.грн.та 

влаштування поручнів, пандусів для колясок, ремонту 

пандуса, влаштування під"їздів до ліфта житлових 

будинків, в яких створено ОСББ - 20,0 тис.грн.  (на умовах 

співфінансування (90% / 10%))

2020 40 000,00 0 40 000,00 100

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція гуртожитку №6 під житло за адресою 

вул.Олімпійська,3 (вул.Комсомольська,3), у тому числі 

супровідні роботи з утримання в належному стані об"єкту

2017-2020 20 901 444,00 91 2 000 000,00 100

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Капітальний ремонт.Переобладнання та перепланування 

приміщення №3 (кімнати 1-8) під житло за адресою вул 

Дружби Народів,32

2019-2020 293 200,00 83 49 810,00 100

1217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт ДНЗ№8 "Казка" на вул.Набережна 

Енергетиків,31 м.Южноукраїнська Миколаївської області, 

(у тому числі розробка проектно-кошторисної документації, 

інженерно-вишукувальні роботи, геологічні вишукування, 

сертифікація та експертиза)

2020 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 100

2 2



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 
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бюджету
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Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми

згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у 

тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень

Рівень 

готовності 

об’єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

 Капітальний ремонт.Улаштування  пожежної сигналізації і 

системи голосового оповіщення в дошкільних навчальних 

закладах м.Южноукраїнська Миколаївської області: 

(ДНЗ№2 "Ромашка" на бульварі Курчатова,5 - 384,3 

тис.грн.; ДНЗ №3"Веселка" на бульварі Шкільний,4 -

816,698 тис.грн.)

2020 1 200 998,00 0,00 1 200 998,00 100

1217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

 Капітальний ремонт.Улаштування  пожежної сигналізації і 

системи голосового оповіщення в дошкільному 

навчальному закладі ЦРД "Гармонія" на вул.Набережна 

Енергетиків,25 м.Южноукраїнська Миколаївської області, 

(у тому числі розробка проектно-кошторисної документації 

та проведення експертизи)

2020 800 000,00 800 000,00 100

1217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт.благоустрій території навколо міні-

стадіону загальньоосвітній  школі  І-ІІІ ступенів №1  імені 

Захисників Вітчизни на бул. Курчатова, 8  

м.Южноукраїнськ Миколаївської області , (у тому числі 

розробка проектно-кошторисної документації та 

експертиза)

2020 1 202 890,00 0,00 1 202 890,00 100

1217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт системи  автоматичної пожежної 

сигналізації та системи керування евакуюванням людей в 

частині систем оповіщення про пожежу в ЗОШ №2 на 

бульварі Шкільний,3 у м.Южноукраїнську Миколаївської 

області

2020 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 100

1217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт (укріплення) головного корпусу 

загальньоосвітній  школі  І-ІІІ ступенів №3 на бул. 

Цвіточний,5  м.Южноукраїнськ Миколаївської області, (у 

тому числі розробка проектно-кошторисної документації, 

інженерно-вишукувальні роботи, сертифікація та 

експертиза, виготовлення енергетичного сертифікату)

2020 800 000,00 0,00 800 000,00 100

1217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт (укріплення) головного корпусу 

загальньоосвітній  школі  І-ІІІ ступенів №4 на проспекті 

Незалежності, 16  в м.Южноукраїнськ Миколаївської 

області, (у тому числі розробка проектно-кошторисної 

документації, інженерно-вишукувальні роботи, 

сертифікація та експертиза, виготовлення енергетичного 

сертифікату)

2020 700 000,00 0,00 700 000,00 100

3 3



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 
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Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми

згідно з Типовою програмною класифікацією 
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бюджетного 
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Обсяг видатків 
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об’єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція  спортивного майданчика у 

мультифункціональний зі штучним покриттям 

Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів 

№3 на бульварі Цвіточний,5 в м.Южноукраїнськ 

Миколаївської області (кошти співфінансування)

2020 1 600 000,00 0 900 000,00 100

1217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Проведення експертизи проектно-кошторисної 

документації  по об"екту "Реконструкція будівлі під 

дошкільний навчальний заклад №4 (будівля колишньої 

дитячої поліклініки) по бульвару Шкільному,10 в 

м.Южноукраїнськ Миколаївської області" 

2020 52 400,00 0 52 400,00 100

1217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Капітальний ремонт покрівлі Гімназії №1 на бульварі 

Курчатова,6 м.Южноукраїнськ Миколаївської області
2020 1 100 000,00 0 1 100 000,00 10

1217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний ремонт.Будівля КНП "Южноукраїнська міська 

багатопрофільна лікарня".Переобладнання приміщення 

рентгенкабінету №1 під кабінет комп"ютерної томографії  

на вул.Миру,3 м.Южноукраїнська Миколаївської області 

2020 1 342 000,0 0,00 1 342 000,00 100

1217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний ремонт. перепланування приміщень відділення 

нефрології та діалізу  за адресою вулиця Паркова, 3-В  

м.Южноукраїньк Миколаївської області (закінчення робіт)

2020 2 236 750,0 97 23 000,00 100

1217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних  доріг та  

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів, в тому числі 

проведення коригування проектно-кошторисної 

документації та її експертиза

2020 5 000 000,00 0 4 570 000,00 100

1217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних  доріг та  

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Обладнання пішохідних переходів на прт.Незалежності 

направляючим освітленням, встановлення пішоходів-

манекенів для забезпечення безпеки дорожнього руху

2020 102 000,00 0 102 000,00 100

Разом 43 963 644,0

2900000
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ ТА ВЗАЄМОДІЇ З 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ 

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

4 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 

місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми

згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у 

тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень

Рівень 

готовності 

об’єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2910000
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ ТА ВЗАЄМОДІЇ З 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ 

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

2917370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій

Нове будівництво лінійно - кабельних споруд систем 

відеоспостереження у кабельній каналізації МФ ПАТ 

"Укртелеком" м. Южноукраїнськ (Дообладнання 

громадських місць засобами відеоспостереження в існуючої 

системи відеоспостереження в м. Южноукраїнськ ), в т.ч. 

внесення змін до проекту - 30,0 тис.грн.

2020 1 661 865,0 0 1 661 865 100,0

Нове будівництво лінійно - кабельних споруд систем 

відеоспостереження у кабельній каналізації МФ ПАТ 

"Укртелеком" м. Южноукраїнськ (Розробка нового проекту 

з будівництва систем відеоспостереження громадських 

місць міста Южноукраїнська)

2020 3 330 000,0 0 130 000 100,0

Разом 1 791 865

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 46 072 772 Х

Начальник фінансового управління Южноукраїнської міської ради Т.О.Гончарова

5 5


