Продовження додатка 7
до рішення обласної ради

Додаток 5
до рішення селищної ради "Про внесення змін до бюджету
Воскресенської селищної ради на 2018 рік" від 06.03.2018року
№2

Перелік об’єктів, видатки на які 2018 року будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(тис. грн.)
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

1

2

3

110000
110170

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

4

5

6

7

8

9

Селищна рада (головний розпорядник)
Селищна рада (відповідальний виконавець)

Державне управління

0110170
0116013

0170
6013

0620

"Забезпечення діяльності водопровідноканалізаційного господарства"

0116030

6030

0620

"Організація благоустрою населених пунктів"

Придбання глибинного насосу на свердловину в
с.Горохівка.

Капітальний ремонт автодороги по вул.Привокзальна
від буд.№16 до буд №40 в с.Горохівка Вітовського
району Миколаївської області (співфінансування
14% ,згідно постанови Кабінету Міністрів України від
18.03.2015 №196 "Деякі питання державного фонду
регіонального розвитку).

0117310

7310

"Будівництво об"єктів житлово-комунального
господарства"

0443

8340

0540
"Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів"

85,890

85,890

12,500

12,500

12,500

41,998

41,998

41,998

1,232

1,232

1,232

1,232

1,232

1,232

1,232

1,232

1,232

1,232

1,232

1,232

24,000

24,000

15,612

15,612

Збільшення видатків на оплату за виконання робіт по
проведенню експертизи"Реконструкція вуличного
освітлення вул.Суворова( від ТП-340) в с.Калинівка
Вітовського району Миколаївської області"

1,232

Збільшення видатків на оплату за виконання робіт по
проведенню експертизи"Реконструкція вуличного
освітлення вул.Суворова( від ТП-452) в с.Калинівка
Вітовського району Миколаївської області"

1,232

Збільшення идатків на оплату за виконання робіт по
проведенню експертизи"Реконструкція вуличного
освітлення вул.Жовтнева( від ТП-160) в с.Пересадівка
Жовтневого району Миколаївської області"

1,232

Збільшення видатків на оплату за виконання робіт по
проведенню експертизи"Реконструкція вуличного
освітлення вул.Рудницького Ф-1( від ТП-808) в
с.Пересадівка Жовтневого району Миколаївської
області"

1,232

Збільшення видатків на оплату за виконання робіт по
проведенню експертизи"Реконструкція вуличного
освітлення вул.Рудницького Ф-2( від ТП-808) в
с.Пересадівка Жовтневого району Миколаївської
області"

1,232

Збільшення видатків на оплату за виконання робіт по
проведенню експертизи"Реконструкція вуличного
освітлення вул.Шевченко( від ТП-315) в с.Пересадівка
Жовтневого району Миколаївської області"

0118340

85,890

1,232

Придбання контейнерів металевих для ТПВ з
кришкою на колесах (2мм) (3шт.)

24,000
100000

Відділ
освіти,культури,молоді
Воскресенської селищної ради

та

15,612

спорту
1

Продовження додатка 7
до рішення обласної ради
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

4

5

6

7

8

9

1

2

3

0611020

1020

0921

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

Збільшення видатків на оплату проектних робіт
"Реконструкція системи газопостачання з
модернізацією вузла обліку газу топкової Калинівської
ЗОШ І-ІІІ ст.по вул.Соборна,15 в с. Калинівка
Вітовського району Миколаївської області".

Збільшення видатків на оплату за експертизу
проектної документації за всіма напрямами за
робочим проектом "Реконструкція Воскресенської ЗОШ
по вул.Горького,66 в смт.Воскресеньке Вітовського
району Миколаївської області".

Всього

6,300

6,300

9,312

9,312

9,312

101,502

101,502

101,502

Шаповалов О.М.

Селищний голова

2

6,300

