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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Городнянська міська рада 2,857,000.00

0110150 0150 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Капітальні видатки 77,000.00

0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні трансферти підприємствам 
(установам,організаціям) 10,000.00

0116082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства

           Придбання житла (співфінансування за рахунок 
місцевого бюджету) 350,000.00

0116086 6086 0610 Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян            Придбання житла 400,000.00

0117650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 
на неї 20,000.00

0117363 7363 490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Придбання Дефібрилятора-монітора для Комунального 
некомерційного підприємства “Городнянська міська лікарня” 
Городнянської міської ради за адресою: вул. Чернігівська, 26, 

м. Городня, Чернігівської області”;

160,000.00

0117363 7363 490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

“Капітальний ремонт - заміна віконних та зовнішніх дверних 
блоків на енергоефективні в КНП “Городнянська міська 

лікарня” Городнянської міської ради за адресою: вул. 
Чернігівська, 26, м. Городня, Чернігівської області”

1,840,000.00

Відділ освіти Городнянської міської ради 4,119,199.00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 70,000.00

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти Капітальні видатки 1,112,174.00

0611171 1171 0990
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 
`Спроможна школа для кращих результатів`

«Капітальний ремонт харчоблоку та актової зали з заміною 
внутрішніх мереж вентиляції, водопостачання та каналізації в 

опорному закладі КЗ «Городнянський ліцей №2», що 
розташований за адресою: вул.Троїцька, 2А в м.Городня 

Чернігівської області», 

1,025,774.00

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційнолї та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році

Додаток 6
до рішення восьмої  сесії  Городнянської міської ради 
восьмого скликання від 14.09.2021 року  "Про внесення змін до 
рішення сесії міської ради  "Про  місцевий бюджет 
Городнянської міської  територіальної громади на 2021 
рік"(код бюжету 25536000000) 
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0611181 1181 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська 
школа`

Капітальні видатки 54,703.00

0611182 1182 990.00
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Капітальні видатки 492,313.00

0611200 1200 0990
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

Капітальні видатки 119,640.00

0611210 1210 0990
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами

Капітальні видатки 9,695.00

0617321 7321 0443 'Будівництво освітніх установ та закладів"

Коригування проектно-кошторисної документації 
«Капітальний  ремонт із впровадженням комплексних заходів 

з теплореновації закладу  загальної середньої освіти №2 по 
вул.Троїцька,2а в м.Городня, Городнянського  району, 

Чернігівської області з виділенням черговості (перша черга – 
капітальний ремонт навчального корпусу з заміною віконних 
та зовнішніх дверних конструкцій; друга черга – капітальний 
ремонт навчального корпусу з заміною покрівлі; третя черга – 
капітальний ремонт навчального корпусу з утепленням фасаду 

будівлі)» 

52,000.00

0617321 7321 0443 'Будівництво освітніх установ та закладів"

Виготовлення  проектно-кошторисної документації  по об'єкту 
"Будівництво багатофункціонального спортивного 

майданчика на території КЗ "Городнянський ліцей №1", що 
розташований  по вул. Чернігівська,29 в м.Городня 

Чернігівської області"

49,000.00

0617321 7321 0443 'Будівництво освітніх установ та закладів"

Виготовлення  проектно-кошторисної документації  по 
об"єкту "Капітальний ремонт корпусу №1 Городнянського 
ясла-садка №1 за адресою вул. Максимівська,2, м.Городня 

Чернігівської області"

49,000.00

0617321 7321 0443 'Будівництво освітніх установ та закладів"

Коригування проектно-кошторисної документації 
"Капітальний ремонт харчоблоку та актової зали з заміною 

внутрішніх мереж вентиляції, водопостачання та каналізації в 
опорному закладі освіти КЗ "Городнянський ліцей№2", що 

розташований за адресою: вул.Троїцька,2А в м.Городня 
Чернігівської області"

49,900.00
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0617321 7321 0443 'Будівництво освітніх установ та закладів"

«Капітальний  ремонт із впровадженням комплексних заходів 
з теплореновації закладу  загальної середньої освіти №2 по 

вул.Троїцька,2а в м.Городня, Городнянського  району, 
Чернігівської області з виділенням черговості (перша черга – 
капітальний ремонт навчального корпусу з заміною віконних 
та зовнішніх дверних конструкцій; друга черга – капітальний 
ремонт навчального корпусу з заміною покрівлі; третя черга – 
капітальний ремонт навчального корпусу з утепленням фасаду 

будівлі)» Коригування 2

1,000,000.00

0617321 7321 0443 'Будівництво освітніх установ та закладів"

Виготовлення  проектно-кошторисної документації  по об'єкту 
"Капітальний ремонт харчоблоку та актової зали з заміною 

внутрішніх мереж вентиляції, водопостачання та каналізації в 
опорному закладі освіти Кз "Городнянський ліцей №2", що 

розташований  за адресою: вул.Троїцька,2А в м.Городня 
Чернігівської області"

35,000.00

Відділ культури Городнянської міської ради 50,000.00

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів Капітальні видатки 50,000.00

Відділ житлово-комунального господарства 541,900.00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки 260,000.00

1217310 7310 0443 Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального господарства
Виготовлення  проектно-кошторисної документації  по об'єкту 

"Будівництво водогону в м.Городня-с.Вокзал-Городня 
Чернігівського району Чернігівської області"

49,000.00

1217310 7310 0443 Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального господарства

Виготовлення  проектно-кошторисної документації  по об'єкту 
"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини 
та тротуару з влаштуванням водовідводу по вул.Незалежності 
від перехрестя з вул.Чернігівська до мосту через р.Чибриж в 

м.Городня Чернігівського району Чернігівської області"

40,000.00

1217310 7310 0443 Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального господарства Виготовлення  проектно-кошторисної документації  по об'єкту 
"Реконструкція вуличного освітленняв с.Ваганичі" 49,000.00

1217310 7310 0443 Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального господарства Виготовлення  проектно-кошторисної документації  по об'єкту 
"Реконструкція вуличного освітленняв с.Ільмівка" 49,000.00

1217310 7310 0444 Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального господарства

Виготовлення  проектно-кошторисної документації  по об'єкту 
"Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва 

"Ваганицький парк" в с.Ваганичі Чернігівського району 
Чернігівської області"

45,000.00
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1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання Капітальні трансферти 49,900.00

Фінансовий відділ Городнянської міської ради 63,000.00

3719800 9800 180.00 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів Капітальні трансферти 63,000.00

7,631,099.00

Секретар міської ради                                                           Світлана БІЛЬСЬКА

Всього:


