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

(грн.)

Затверджено Внесено змін (+,-) Затверджено з урахуванням змін

0100000 Миколаївська сільська рада 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0110000 Миколаївська сільська рада 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0110150 0150 0111

капітальні видатки

0112113 2113 0721

капітальні видатки

0114060 4060 0828

капітальні видатки

0117310 7310 0443
придбання відомчого житла 

0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури

0117350 7350 0443 Благоустрій міст, сіл, селищ

0600000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0610000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0611020 1020 0921

Капітальні видатки

                            Додаток № 5                                                                                                                                                
                                                                                                            до рішення дев'ятнадцятої сесії  Миколаївської 
сільської ради восьмого скликання від 08.02.2018 "Про внесення змін до рішення Миколаївської сільської ради 
від 22.12.2017 "Про сільський бюджет на 2018рік"

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
ТПКВК

МБ /
ТКВКБ

МС

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 

фінансуван
ня 

будівництв
а 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом 
видатків на 

поточний рік 

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 

Загальний 
обсяг 

фінансуван
ня 

будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків 
на поточний 

рік 

199 000,00 579 406,00 842 106,00 1 041 106,00

199 000,00 579 406,00 842 106,00 1 041 106,00

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

199 000,00 90 000,00 289 000,00

Первинна медична допомога населенню, 
що надається амбулаторно-
поліклінічними закладами(відділенями)

40 000,00 40 000,00

Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів

132 700,00 132 700,00

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства 

320 000,00 320 000,00 320 000,00

виготовлення робочого проекту 
"Будівництво водогону в с.Рогізне" 29 800,00 29 800,00 29 800,00

придбання земельної ділянки(під 
відомчим житлом) 30 000,00 30 000,00 30 000,00

виготовлення робочого проекту 
"Реконструкція водогону 
с.Северинівка по вул.Шевченка та 
вул.Калиновій"

32 700,00 32 700,00 32 700,00

виготовлення робочого проекту" 
Реконструкція вуличного освітлення" 
с. Кекине (2КТП), с.Перехрестове (1 
КТП), с.Лікарське (2 КТП), 
с.Мар'ївка(1 КТП), с.Миколаївка, (3 
КТП), с.Бурчак (1 КТП)

66 000,00 66 000,00 66 000,00

виготовлення робочого проекту 
"Реконструкція прилеглої території 
СБК с. Миколаївка"

41 800,00 41 800,00 41 800,00

внесення змін в генеральний план с. 
Северинівка з виготовленням 
проекту плану зонування території 59 106,00 59 106,00 59 106,00

Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради

26 000,00 442 262,30 442 262,30

Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради

26 000,00 442 262,30 442 262,30

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами(в т.ч.  Школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

416 262,30 416 262,30
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0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Всього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Секретар  сільської ради                         В.В.Непийвода

Експертиза проектно-кошторисної 
документації по об'єкту 
"Реконструкція громадської  будівлі 
дитячого садочка "Веселка" 
(утеплення стін)

8 000,00 8 000,00 8 000,00

Експертиза проектно-кошторисної 
документації по об'єкту 
"Реконструкція будівлі  (покрівля, 
утеплення фасаду, заміна вікон, 
дверей) Северинівської ЗОШ I-II ст.

8 000,00 8 000,00 8 000,00

Експертиза проектно-кошторисної 
документації по об'єкту: 
"Реконструкція будівлі  (покрівля, 
утеплення фасаду, заміна вікон, 
дверей) Лікарського НВК"

10 000,00 10 000,00 10 000,00

199 000,00 605 406,00 1 284 368,30 1 483 368,30


