
гривень

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування згідно з тимчасовою 

відомчою/типовою 

програмною/тимчасовою 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Назва  об'єктів відповідно до 

проектно-кошторисної 

документації  тощо

Загальний 

обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

0300000
Виконавчий комітет Житомирської 

міської ради
197,000.00

0310000
Виконавчий комітет Житомирської 

міської ради
197,000.00

0316310 150101 0490
 Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території 

Виготовлення проектно - 

кошторисної документації 

"Реконструкція майдану 

Соборного в м.Житомирі (в 

частині організації кругового 

руху)"

35,000.00

0316310 150101 0490
 Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території 

Виготовлення проектно - 

кошторисної документації, 

удосконалення  "Організація 

дорожнього руху по вул. Івана 

Мазепи та вул.Східній в 

частині реконструкції та 

впровадження 

одностороннього руху 

транспорту"

92,000.00

0316310 150101 0490
 Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

"Будівництво острівців 

безпеки для пішоходів по 

проспекту Миру в 

м.Житомирі" 

35,000.00

0316310 150101 0490
 Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

"Будівництво острівців 

безпеки для пішоходів по 

проспекту Незалежності в 

м.Житомирі" 

35,000.00

Перелік об'єктів, видатки  на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

Додаток № 7

до рішення міської ради 

від __________ №______



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування згідно з тимчасовою 

відомчою/типовою 

програмною/тимчасовою 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Назва  об'єктів відповідно до 

проектно-кошторисної 

документації  тощо

Загальний 

обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

1000000
Управління освіти Житомирської 

міської ради
205,359.98

1010000
Управління освіти Житомирської міської 

ради
205,359.98

1016310 150101 0490
 Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території 

Реконструкція приміщень з 

влаштуванням санвузлів 

Житомирської вечірньої 

загальноосвітньої школи II-III 

ступенів №1  за адресою: 

м.Житомир, вул. Каракульна, 

15  

144,995.00

1016310 150101 0490
 Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території 

Реконструкція водопроводної 

мережі від вул. Л. Толстого до 

дитячого басейну на території 

Житомирського дошкільного 

навчального закладу №33

60,364.98

1400000
Управління  охорони здоров'я 

Житомирської міської ради
200,000.00

1410000
Управління  охорони здоров'я 

Житомирської міської ради
200,000.00



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування згідно з тимчасовою 

відомчою/типовою 

програмною/тимчасовою 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Назва  об'єктів відповідно до 

проектно-кошторисної 

документації  тощо

Загальний 

обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

1416360 150114 0731

 Проведення невідкладних 

відновлювальних робіт, будівництво та 

реконструкція лікарень загального 

профілю 

Реконструкція інфекційного 

відділення КУ ЦМЛ №1 (в т.ч. 

виготовлення проектно-

кошторисної документації) на 

об"єктах:                                  -

Реконструкція покрівлі 

інфекційного відділення КУ 

ЦМЛ №1 за адресою: 

м.Житомир, 

вул.В.Бердичівська,70;            - 

Реконструкція санітарно-

технічних мереж інфекційного 

відділення КУ ЦМЛ №1 за 

адресою: м.Житомир, 

вул.В.Бердичівська,70;            - 

Реконструкція внутрішніх 

приміщень інфекційного 

відділення КУ ЦМЛ №1 за 

адресою: м.Житомир        

200,000.00

2400000
Управління  культури Житомирської 

міської ради
67,500.00

2410000
Управління  культури Житомирської 

міської ради
67,500.00

2416310 150101 0490
 Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території 

Реконструкція системи 

опалення приміщення 

бібліотеки філії №3 КЗ 

"Централізована бібліотечна 

система за адресою: 

вул.Хлібна,29 у м.Житомирі 

67,500.00



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування згідно з тимчасовою 

відомчою/типовою 

програмною/тимчасовою 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Назва  об'єктів відповідно до 

проектно-кошторисної 

документації  тощо

Загальний 

обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

4100000

Управління  комунального 

господарства Житомирської міської 

ради

527,000.00

4110000
Управління комунального господарства 

Житомирської міської ради
527,000.00

4116310 150101 0490
 Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території 

Реконструкція електричних 

мереж зовнішнього освітлення 

в гідропарку КП "Парк " 

Житомирської міської ради  

487,000.00

4116310 150101 0490
 Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території 

Будівництво кладовища та 

автостоянки на міському 

кладовищі в м. Житомирі, в 

т.ч. 2 пусковий комплекс, 1 

черга (коригування) (сектори 

49,48), в т.ч. коригування ПКД 

40,000.00

4700000
Управління капітального будівництва 

Житомирської  міської ради
2,277,000.00

4710000
Управління капітального будівництва 

Житомирської  міської ради
2,277,000.00

4716310 150101 0490
 Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території 

Реконструкція стадіону 

"Спартак" дитячо-юнацької 

спортивної школи з футболу 

"Полісся" в м.Житомирі 

(виготовлення проектно-

кошторисної документації)

550,000.00

4716310 150101 0490
 Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території 

Реконструкція приміщення 

ЗОШ № 8 під обсерваторію на 

майдані Згоди, 5 в м. 

Житомирі 

177,000.00



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування згідно з тимчасовою 

відомчою/типовою 

програмною/тимчасовою 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Назва  об'єктів відповідно до 

проектно-кошторисної 

документації  тощо

Загальний 

обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

4716310 150101 0490
 Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території 

Реконструкція приміщень під 

Хоспіс по пров. 

Енергетичний,3 в м.Житомирі 

(в  т.ч. виготовлення ПКД)

200,000.00

4716310 150101 0490
 Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території 

Будівництво пам′ятника 

"Героям Небесної сотні" на 

фасаді будівлі Житомирської 

облдержадміністрації на 

майдані ім.С.П.Корольова 

(співфінансування) ( субвенція 

з обласного бюджету) 

350,000.00

4716310 150101 0490
 Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території 

Створення регіонального 

центру надання 

адміністративних послуг на 

базі ЦНАПу Житомирської 

міської ради та його 

облаштування 

(співфінансування) (субвенція 

з обласного бюджету) 

1,000,000.00

4800000

Департамент містобудування та 

земельних відносин Житомирської 

міської ради

500,000.00

4810000

Департамент містобудування та 

земельних відносин Житомирської 

міської ради

500,000.00

4816310 150101 0490
 Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

нове будівництво ЦНАП

500,000.00

Всього 3,973,859.98

Секретар міської ради Н.М.Чиж

 Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради С.П.Гаращук

За об'єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури.


