
ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток 6
до рішення міської ради
від 04.03.2021 р. № 130

(код бюджету)

Код Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної

класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

Найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету / відповідального

виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування

місцевого бюджету

Найменування об’єкта будівництва / вид
будівельних робіт, у тому числі проектні

роботи

Загальна
тривалість

будівництва
(рік початку і
завершення)

Загальна
вартість

будівництва,
гривень

Рівень
виконання

робіт на
початок

бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків
бюджету розвитку, які

спрямовуються на
будівництво об"єкта у
бюджетному періоді,

гривень

Рівень
готовності
об"єкта на

кінець
бюджетного
періоду, %

0100000 Міська рада

0110000 Міська рада

0110150 150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення),

Виготовлення проектно-кошторисної
документації на капітальний ремонт даху

приміщення ЦНАП

2021 25000 0% 25000 100%

0110150 150 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

Виготовлення проектно-кошторисної
документації на капітальне будівництво

водогону р-н П'ятачка

2021-2022 200000 0% 200000 50%

1015061 5061 0810

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

документації на футбольне поле

2021-2022 50000 0% 50000 50%

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету

Виготовлення проектно-кошторисної
документації на капітальний ремонт

дороги в с. Помічна (від будинку культури
до школи)

2021-2022 50000 0% 50000 50%

0119750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на
співфінансування інвестиційних проектів

співфінансування на капітальний ремонт
Помічнянської загальноосвітньої школи

№1 ім. Березняка

2021 296287,55 0,00% 296287,55 100%

УСЬОГО 621287,55 621287,55

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію,  капітальний ремонт об"єктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році

11513000000


