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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

Капітальний ремонт приміщення ЦНАП рішення від 21 грудня 2018 року 

№ 459

1 000 000,00 1 000 000,00

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

Капітальне придбання (житло) рішення від 08.02.2019 року №519

150 000,00 150 000,00

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню

Капітальне придбання (електрокардіограф) рішення від 21 грудня 2018 року 

№ 459

60 000,00 60 000,00

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню
Капітальне придбання (холтер) рішення від 08.02.2019 року №519

200 000,00

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню
Капітальне придбання (стоматологічна установка) рішення від 08.02.2019 року №520

279 197,75

0117367 7367 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації 

заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 

здоров`я у сільській місцевості

Капітальне придбання (обладнання для телемедицини) рішення від 24.04.2019 року №586

99000-субвенція на розвиток 

сільської медицини;11000-

місцевий бюджет

110 000,00

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)

Розробка містобудівної докуметації рішення від 21 грудня 2018 року 

№ 459

55 800,00 55 800,00

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт дороги від кладовища "Жовтненве" 

до с.Помічна

рішення від 21 грудня 2018 року 

№ 459

5 000 000,00 5 000 000,00

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт дороги по вул.Осипенко від 

пров.Виноградного до вул.Горького в м.Помічна 

рішення від 21 грудня 2018 року 

№ 459

1 438 576,00 800 000,00

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

чи права на неї

Виготовлення експертного звіту щожо грошової оцінки 

земель несільськогосподарського призначення

рішення від 21 грудня 2018 року 

№ 459

40 600,00 40 600,00

0117363 7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій

Капітальне придбання (комунальна техніка, медичне 

обладнання)
рішення від 08.02.2019 року №519

2000000-субвенція СЕР, 

762400-місцевий бюджет

2 762 400,00

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Функціона-

льної 

класифікації 

видатків та 

креди-тування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

обласного бюджету, відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальна вартість об’єкта, 

гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

ПЕРЕЛІК

Найменування об’єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк реалізації об’єкта 

(рік початку і завершення)

об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися у 2019 році за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету
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Продовження додатка 6
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0119750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування 

інвестиційних проектів

Співфінансування будівництва футбольного майданчика 

ЗШ №3 (загальна вартість проекту 1498978, 810000 - 

субвенція з д.б., головний розпорядник коштів - 

Управління капітального будівництва КОДА)

рішення від 24.04.2019 року №586

місцевий бюджет 688 978,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт приміщення дошкільного 

навчального закладу №1 "Ясочка" в м.Помічна

рішення від 21 грудня 2018 року 

№ 459

3 283 661,00 1 663 100,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
Капітальний ремонт приміщення дошкільного 

навчального закладу №1 "Ясочка" в м.Помічна
рішення від 08.02.2019 року №519

1 620 600,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
Капітальне придбання (насос) розпоорядження №43-р від 

01.03.2019 року

20 760,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
Капітальне придбання (інклюзивна освіта) розпоорядження №63-р від 

14.03.2019 року

18 000,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальне придбання (інклюзивна освіта) розпоорядження №63-р від 

14.03.2019 року

субвенція 30 923,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальне придбання (НУШ) розпоорядження №63-р від 

14.03.2019 року

63098-субвенція; 22902-

місцевий бюджет

86 000,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальне придбання (придбання ПК)

рішення від 24.04.2019 року №586

субвенція на покращення 

якості освіти

42 992,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Капітальне придбання (природничо-математичний клас 

ЗШ №1)

розпоорядження №43-р від 

01.03.2019 року

44510-субвенція;29674-

місцевий бюджет

74 184,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Капітальне придбання (шкільний автобус)

рішення від 24.04.2019 року №586

1284172-субвенція на 

покращення якості 

освіти;570000-місцевий 

бюджет

1 854 172,00

Х Х Х Усього Х Х Х 16 557 706,75


