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Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

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 

Додаток № 5

до рішення №  від   .  .2018 року

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

1

1517325 7325 0443
Будівництвоˈ споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації для будівництва 

спеціалізованого залу боксу на території 

спортивного комплексу "Поділля" , ДЮСШ 

№1 по вул.Проскурівській, 81  в 

м.Хмельницькому

590 000,00

1517325 7325 0443
Будівництвоˈ споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту

 Будівництво (влаштування) двох 

футбольних полів та спортивного 

комплексу Хмельницької ДЮСШ №1 на 

вул. Зарічанській,11/5, в м. Хмельницькому, 

в т.ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації

2 250 000,00

1517325 7325 0443
Будівництвоˈ споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту

Будівництво Палацу спорту по 

вул.Прибузькій, 5/1А в м.Хмельницькому, в 

т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

1 200 000,00

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 

1 200 000,00

Начальник фінансового управління  С. Ямчук

1 
Будівни́цтво — спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація об'єктів, виконання монтажних робіт за рахунок власних коштів місцевих бюджетів.
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Пояснювальна записка 

до проекту рішення  "Про внесення змін до бюджету міста 

Хмельницького на 2018 рік". 

Управління капітального будівництва 

По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва 

Хмельницької міської ради передбачити видатки на загальну суму 34 310,0 тис.гривень. 

          На будівництво та регіональний розвиток (7300) передбачено видатки на суму 

34 060,0 тис.грн., які  будуть спрямовані за наступними напрямками: 

      І. На будівництво об’єктів соціально-культурного призначення (7320) – 18 280,0 

тис.грн. , в т.ч.: 

* будівництво освітніх установ та закладів (7321) – 18 550,0 тис.грн., а саме:

* будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту (7325)

зменшуються на  270,0 тис.грн., в т.ч.: 

- в зв’язку з необхідністю внесення змін у завдання на проектування будівництва 

(влаштування) двох футбольних полів та спортивного комплексу Хмельницької ДЮСШ №1 

на вул. Зарічанській, 11/5, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації, 

бюджетні призначення зменшуються на 2 750,0 тис.грн., призначення 2018 року будуть 

становити 2 250,0тис.грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва спеціалізованого 

залу боксу на території спортивного комплексу "Поділля"  ДЮСШ № 1 по вул. 

Проскурівській, 81 в м.Хмельницькому – 80,0 тис.грн., призначення поточного року 

становлять 510,0 тис.грн. (кошти необхідні для здійснення експертизи  проектно-

кошторисної документаці). 

нові об’єкти : 

       - Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1А в м.Хмельницькому, в т.ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації – 1 200,0 тис.грн.(для покращення

спортивної інфраструктури підготовки команд з ігрових видів спорту, збільшення кількості 

дітей та підлітків, які будуть займатися регулярними заняттями фізичною культурою та 

спортом, дасть можливість місту приймати матчі Єврокубків з футзалу та волейболу); 

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

виготовлення проектно-кошторисної документації – 1 200,0 тис.грн. (дасть можливість 

проведення повноцінних тренувань та виступів Хмельницьких спортсменів круглорічно і 

незалежно від погодних умов, місто зможе приймати змагання з хокею, фігурного катання та 

інших зимових видів спорту); 

Виготовлення зазначених проектно-кошторисних документації дасть можливість 

подати дані об’єкти на співфінансування за рахунок коштів державного бюджету. 

Начальник  фінансового управління С.Ямчук 




