
тис.грн.

Код
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевих

бюджетів2

Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3

Код ФКВКБ4

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

0100000 Помічнянська міська рада                                 -                                    -                                    -                                    -

0110000 Помічнянська міська рада                                 -                                    -                                    -                                    -

0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності

Капітальне придбання (обладнання)
-                 40 000,00 -                 40 000,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
Інвентаризація земель

                  40 000,00                   40 000,00

0600000 Відділ освіти -               182 000,00                                  -                                    -    -               182 000,00
0610000 Відділ освіти -               182 000,00                                  -                                    -    -               182 000,00

0611160 1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері
освіти

-               182 000,00                                  -                                    -    -               182 000,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Капітальне придбання -               182 000,00 -               182 000,00
в т.ч.за рахунок субвенції  з місцевого бюджету
на реалізацію заходів, спрямованих на
підвищення якості освіти за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

-               182 000,00 -               182 000,00

1000000 Відділ культури, молоді, туризму та спорту                   61 000,00                                  -                                    -                      61 000,00
1010000 Відділ культури, молоді, туризму та спорту                   61 000,00                                  -                                    -                      61 000,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальне придбання                   29 000,00                   29 000,00

1014080 4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва

                  12 000,00                                  -                                    -                      12 000,00

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва Капітальне придбання

                  12 000,00                   12 000,00

1015060 5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту

                  20 000,00                                  -                                    -                      20 000,00

1015061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх`
та проведення фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону Капітальне придбання

                  20 000,00                   20 000,00

Всього -               121 000,00                                  -                                    -    -               121 000,00

Затверджено
 рішення міської ради
від 03.12.2019 року №759

Зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1


