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Додаток 5

Уточнений перелік об’єктів, видатки на які 2018 року будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(тис. грн.)

Код ФКВКБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0110000 Селищна рада (головний розпорядник)

0110000 Селищна рада (відповідальний виконавець)

0110000 Державне управління

0110150 0150 0111 Придбання комп'ютера в зборі 14,900 14,900 14,900

Придбання БМФ HP CoIor LJ Pro M180n ( T6 B 70A 9,750 9,750 9,750

Придбання ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15 19,400 19,400 19,400

Придбання процесора Core I5-3470, 4*3,2 GHz BOX 8,400 8,400 8,400

Проидбання БМФ CANON MF 3010 25,500 25,500 25,500

Придбання комп'ютера в зборі 14,200 14,200 14,200

12,700 12,700 12,700

13,000 13,000 13,000

0116013 6013 0620
12,500 12,500 12,500

12,500 12,500 12,500

10,164 10,164 10,164

12,500 12,500 12,500

12,500 12,500 12,500

12,494 12,494 12,494

12,500 12,500 12,500

13,125 13,125 13,125

Придбання 2-х глибинних насосів  в с.Калинівка 26,250 26,250 26,250

0116030 6030 0620  "Організація благоустрою населених пунктів"

41,998 41,998 41,998

297,775

297,775 297,775

4,514

4,514 4,514

4,658

4,658 4,658

0117310 7310 0443

1,232 1,232 1,232

1,232 1,232 1,232

1,232 1,232 1,232

1,232 1,232 1,232

до рішення селищної ради "Про внесення змін до бюджету Воскресенської 
селищної ради на 2018 рік" ХХУІ позачергової сесії 8 скликання № 10 від  
06.12.2018року

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

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 

4 057,841 4 057,841 4 057,841

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

Придбання кондиціонера для приміщення селищної 
ради.

Придбання комп"ютера в зборі (для Пересадівської 
алмінбудівлі)

"Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства"                           
                                                                             
                       

Придбання глибинного насосу на свердловину в 
с.Горохівка.

Придбання насосу глибинного  на свердловину 
"Лікарняна" в смт.Воскресенське

Придбання  глибинного насосу4SD 6/26 380В+ пульт 
управління і захисту на свердловину в с.Горохівка 
вул.Миру.

Придбання глибинного насосу на свердловину 
"Шкільна"

Придбання глибинного насосу на свердловину 
"Пожарна"

 Придбання глибинного насосу на свердловину на вул. 
Михайла Грушевського в с.Пересадівка.

Придбання глибинного насосу на свердловину в смт 
Воскресенське вул Шевченко

Придбання глибинного насосу на свердловину в смт 
Воскресенське вул Одеська

 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).

Капітальний ремонт проїзду по  Провулку від 
вул.Жовтнева до вул. Шевченка в с.Пересадівка 
Вітовського району Миколаївської  області".

Проведення експертизи проектної документації по 
об"єкту "Капітальний ремонт дороги  (відновлення 
елементів покриття)по вул.Соборна с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області

Проведення експертизи по об"єкту "Капітальний 
ремонт дороги (відновлення елементів покриття) по 
вул.Михайла Грушевського в с.Пересадівка 
Вітовського району Миколаївської області".

"Будівництво об"єктів житлово-комунального 
господарства"

Виконання робіт по проведенню 
експертизи"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Суворова( від ТП-340) в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області"  

Виконання робіт по проведенню 
експертизи"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Суворова( від ТП-452) в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області"  

Виконання робіт по проведенню 
експертизи"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Жовтнева( від ТП-160) в с.Пересадівка 
Жовтневого району Миколаївської області"  

 Виконання робіт по проведенню 
експертизи"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Рудницького Ф-1( від ТП-808) в с.Пересадівка 
Жовтневого району Миколаївської області"  
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Код ФКВКБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

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 

0117310 7310 0443

1,232 1,232 1,232

1,232 1,232 1,232

1,232 1,232 1,232

1,232 1,232 1,232

1,232 1,232 1,232

1,232 1,232 1,232

1,232 1,232 1,232

1,232 1,232 1,232

1,232 1,232 1,232

1,232 1,232 1,232

1,232 1,232 1,232

13,257 13,257 13,257

13,257 13,257 13,257

13,257 13,257 13,257

13,257 13,257 13,257

13,257 13,257 13,257

13,257 13,257 13,257

"Будівництво об"єктів житлово-комунального 
господарства"

 Виконання робіт по проведенню 
експертизи"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Рудницького Ф-2( від ТП-808) в с.Пересадівка 
Жовтневого району Миколаївської області"  

Виконання робіт по проведенню 
експертизи"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Шевченко( від ТП-315) в с.Пересадівка 
Жовтневого району Миколаївської області"  

Робота з проведенням експертизи проекту 
будівництва:"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Шаповаленка, пров.Інгульський (від ТП-30) в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаівської області

Робота з проведенням експертизи проекту 
будівництва:"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Шаповаленка, Набережна (від ТП-80) в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаівської області

Робота з проведенням експертизи проекту 
будівництва:"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Бойка-Блохіна (від ТП-160) в с.Пересадівка 
Вітовського району Миколаівської області

Робота з проведенням експертизи проекту 
будівництва:"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Чайки, вул.Жовтнева (від ТП-368) в с.Пересадівка 
Вітовського району Миколаівської області

Робота з проведенням експертизи проекту 
будівництва:"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Шевченка, пров.Пушкаревського, пров.П"ятанчука 
(від ТП-368) в с.Пересадівка Вітовського району 
Миколаівської області

Робота з проведенням експертизи проекту 
будівництва:"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Шаповаленка (від ТП-452) в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаівської області

Робота з проведенням експертизи проекту 
будівництва:"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Шаповаленка (від ТП-720) в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаівської області

Робота з проведенням експертизи проекту 
будівництва:"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Миру, вул.Панищівська, пров.Карпа Островерха 
(від ТП-922) в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаівської області

Робота з проведенням експертизи проекту 
будівництва:"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Панищівська,вул.Гоголя(від ТП-936) в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаівської області

Виготовлення проектно-кошторисної документації 
"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Шаповаленка,вул.Набережна (від ТП-80) в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області"

Виготовлення проектно-кошторисної документації 
"Реконструкція вуличного освітлення вул.Шаповаленка 
(від ТП-720) в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області"

Виготовлення проектно-кошторисної документації 
"Реконструкція вуличного освітлення вул.Шаповаленка 
(від ТП-452) в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області"

Виготовлення проектно-кошторисної документації 
"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Шаповаленка,пров..Інгульський (від ТП-30) в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області"

Виготовлення проектно-кошторисної документації 
"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Миру,вул.Пашищівська, пров.Карпа Островерха 
(від ТП-922) в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області"

Виготовлення проектно-кошторисної документації 
"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Пашищівська, вул.Гоголя (від ТП-936) в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області"
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Код ФКВКБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

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 

0117310 7310 0443

13,257 13,257 13,257

13,257 13,257 13,257

13,257 13,257 13,257

0117362 7362 0490

299,982 299,982 299,982

346,467 346,467 346,467

389,876 389,876 389,876

157,926 157,926 157,926

276,421 276,421 276,421

280,855 280,855 280,855

219,658 219,658 219,658

332,124 332,124 332,124

266,240 266,240 266,240

62,353 62,353 62,353

200,192 200,192 200,192

0117368 7368 0490

338,556 338,556 338,556

31,139 31,139 31,139

0117370 7370 0490

16,648 16,648 16,648

49,038 49,038 49,038

"Будівництво об"єктів житлово-комунального 
господарства"

Виготовлення проектно-кошторисної документації 
"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Чайки,вул.Жовтнева (від ТП-368) в с.Пересадівка 
Вітовського району Миколаївської області"

Виготовлення проектно-кошторисної документації 
"Реконструкція вуличного освітлення 
вул.Шевченка,пров.Пушкаревського,пров.П"ятанчука 
(від ТП-368) в с.Пересадівка Вітовського району 
Миколаївської області"

Виготовлення проектно-кошторисної документації 
"Реконструкція вуличного освітлення вул.Бойка-
Блохіна (від ТП-160) в с.Пересадівка Вітовського 
району Миколаївської області"

0117362 "Виконання інвестиційних проектів в 
рамках формування інфраструктури 
об"єднаних територіальних громад"                  
                                                                             
                               

Капітальний ремонт автодороги по вул. Привокзальна 
від буд.№16 до буд.№40 в с. Горохівка Вітовського 
району Миколаївської області

Розробка Генерального плану та плану зонування 
території с. Пересадівка Вітовського району 
Миколаївської області

Розробка Генерального плану та плану зонування 
території с. Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області

Реконструкція вуличного освітлення вул. Суворова (від 
ТП-452) в с. Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області

Реконструкція вуличного освітлення вул. Суворова (від 
ТП-340) в с. Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області

Реконструкція вуличного освітлення вул. Рудницького 
Ф-2 (від ТП-808) в с. Пересадівка Жовтневого району 
Миколаївської області

Реконструкція вуличного освітлення вул. Рудницького 
Ф-1 (від ТП-808) в с. Пересадівка Жовтневого району 
Миколаївської області

Реконструкція вуличного освітлення вул. Шевченко 
(від ТП-315) в с. Пересадівка Жовтневого району 
Миколаївської області

Реконструкція вуличного освітлення вул. Жовтнева 
(від ТП-160) в с. Пересадівка Жовтневого району 
Миколаївської області

Оплата по об"єкту "Реконструкція вуличного 
освітлення вул.Шаповаленка ( від ТП-452) в 
с.Калинівка Вітовського  району Миколаївської області" 
(співфінансування з селищного бюджету до субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об"єднаних 
територіальних громад (КБКД 41033200)).

Оплата по об"єкту "Реконструкція вуличного 
освітлення вул.Шаповаленка ( від ТП-452) в 
с.Калинівка Вітовського  району Миколаївської області" 
(субвенціїя з державного бюджету місцевим бюджетам 
на формування інфраструктури об"єднаних 
територіальних громад (КБКД 41033200)).

"Виконання інвестиційних проектів за рахунок 
субвенції з інших бюджетів"

Реконструкція вуличного освітлення вул.Шаповаленка 
(від ТП-720) в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області (субвенція з обласного  
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад Миколаївської області (КБКД 
41053900).

Реконструкція вуличного освітлення вул.Шаповаленка 
(від ТП-720) в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області (співфінансування з селищного 
бюджету до субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області.

"Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій"

 Виготовлення проекту будівництва по  
об"єкту:"Капітальний ремонт частини приміщень 
селищної ради для обладнання ЦНАП в СМТ 
Воскресенське,  по вул.Соборній,86, Вітовського 
району Миколаївської області".

Виготовлення проекту будівництва по 
об"єкту:"Капітальний ремонт бібліотеки в с.Калинівка, 
по вул. Свободи, 85, Вітовського району Миколаївської 
області".
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Код ФКВКБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

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 

0117370 7370 0490

13,225 13,225 13,225

0117691 7691 0490

48,020 48,020 48,020

100000

0610160 0160 0111
Придбання БФП CANON MF 3010

8,00000 8,000 8,000

0611010 1010 0910 "Надання дошкільної освіти"
11,23200 11,232 11,232

36,81700 36,817 36,817

2,42300 2,423 2,423

10,80000 10,800 10,800

14,91300 14,913 14,913

23,64400 23,644 23,644

49,25100 49,251 49,251

58,70000 58,700 58,700

0611020 1020 0921

6,30000 6,300 6,300

9,31200 9,312 9,312

121,48300 121,483 121,483

80,79000 80,790 80,790

7,55000 7,550 7,550

23,72100 23,721 23,721

Придбання проектора Viewsonsc 10,59000 10,590 10,590

Придбання ноутбуку DeII Inspiron 3552 8,97000 8,970 8,970

"Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій"

Виготовлення проекту будівництва по об"єкту: 
"Капітальний ремонт покриття парку 
ім.С.Т.Шаповаленко, по вул.Свободи в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області".

Виконання заходів за рахунок цільових фондів,  утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади

 Оплата за готові вироби одягу сцени закладу культури 
с.Пересадівка Вітовського району Миколаівської області.

Відділ освіти,культури,молоді та спорту 
Воскресенської селищної ради 2 753,46113 2 753,46113 2 753,46113

"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах,об"єднаних територіальних 
громадах.

Придбання активного акустичного комплекту  Laney AH 
10 для Пересадівського ДНЗ "Колосок"

Оплата за виготовлення проектно-кошторисної 
документації (робочий проект) по об"єкту  "Капітальний 
ремонт частини подвІр"я в ДНЗ "Колосок" по вул. 
Михайла Грушевського, 144 в с.Пересадівка, 
Вітовського району, Миколаївської області".

 Оплата за проведення експертизи проектно 
-кошотрисної документації: "Капітальний ремонт 
частини подвІр"я в ДНЗ "Колосок" по вул. Михайла 
Грушевського, 144 в с.Пересадівка, Вітовського 
району, Миколаївської області".

Збільшення видатків на придбання холодильника 
SMART BM 360 WAW (для харчоблоку Калиніського 
ЗДО).

Збільшення видатків на оплату для Пересадівського 
ЗДО проектні (вишукувальні) роботи "Реконструкція 
системи газопостачання дитячого садка по 
вул.Грушевського,144 в  с.Пересадівка  Вітовського 
району Миколаївської області; для Калинівського ЗДО 
проектні роботи (вишукувальні) роботи "Реконструкція 
системи газопостачання  дошкільного навчального 
закладу "Сонечко" по вул. Свободи,109 в с.Калинівка  
Вітовського району Миколаїівської області.; для 
Горохівського ЗДО  проектні (вишукувальні) роботи 
"Реконструкція системи газопостачання дошкільного 
навчального закладу "Вишенька" по вул.9 Травня,15 в 
с.Горохівка ВІтовського району Миколаївської області; 

Виготовлення  проекту будівництва по об"єкту: 
"Капітальний ремонт ДНЗ "Вишенька", с.Горохівка, по 
вул.9 Травня, 15, Вітовського району Миколаївської 
області".

 Оплата проектних робіт  по об"єкту "Капітальний 
ремонт з утеплення будівлі ДНЗ "Сонечко" по 
вул.Соборна, 45 в смт.Воскресенське Вітовського 
району Миколаївської області.

 Виготовлення проекту будівництва по об"єкту: 
"Капітальний ремонт частини приміщень ДНЗ  по 
вул.Свобода,109 в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області

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

 Оплата 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".

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

Здійснення оплати додаткової проектно-кошторисної 
документації до проекту "Реконструкція Воскресенської 
ЗОШ по вул.Горького,66 в смт.Воскресенське 
Вітовського району миколаївської області

Здійснення оплати проектно-кошторисної документації 
на об"єкт "Капітальний ремонт приміщень майстерні 
Калинівської ЗОШ по вул.Соборна,15 в с.Калинівка 
ВІтовського району Миколаївської області"

Здійснення оплати технічного обстеження для 
розробки ПКД по об"єкту "Обстеження приміщень 
майстерні Калинівської ЗОШ по вул.Соборна,15 в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області

Придбання інтерактивної дошки прямої проекції 82 
Intboard (UT- TBI821- ST) (для Пересадівської ЗОШ)
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Код ФКВКБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

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 

0921

59,60400 59,604 59,604

20,44000 20,440 20,440

12,50000 12,500 12,500

придбання електроплити для Калинівської ЗОШ 27,33200 27,332 27,332

1,91800 1,918 1,918

125,64100 125,641 125,641

13,96000 13,960 13,960

115,03000 115,030 115,030

12,78100 12,781 12,781

59,59900 59,599 59,599

39,53800 39,538 39,538

148,30000 148,300 148,300

0611161 1161 0990 Придбання ноутбуку HP 250 12,10000 12,100 12,100

Придбання БФП CANON MF 3010 8,00000 8,000 8,000

Придбання ноутбуку 11,04000 11,040 11,040

Придбання системного блоку  Intel Pentium(1шт.). 8,00000 8,000 8,000

Придбання персонального комп"ютера/ноутбука та 
техніки для друкування копіювання сканування та 
ламінування з витратними матеріалами для початкової 
школи, субвенція з місцевого бюджету за рахунок  
залишку коштів освітньої субвенції що утворився  на 
початок бюджетого періоду на 2018рік. 

 Придбання персонального комп"ютера/ноутбука та 
техніки для друкування копіювання сканування та 
ламінування з витратними матеріалами для початкової 
школи, співфінансування з селищного бюджету.

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

проведення експертизи кошторисної частини проектної 
документації за робочим проектом "Капітальний 
ремонт приміщень майстерні Калинівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів по вул.Соборна,15 в с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету  на закупівлю сучасних меблів 
для початкових класів нової української школи".

 Співфінансування з селищного бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
освіти "Нова українська школа"   на закупівлю сучасних 
меблів для початкових класів нової української 
школи"(до субвенції з державного бюджету  на 
закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової 
української школи)

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету  на закупівлю дидактичних 
матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються 
 за новими методиками відповідно до Концепції 
реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти "Нова українська школа".

Співфінансування з селищного бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
освіти "Нова українська школа"   на закупівлю 
дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, 
що навчаються  за новими методиками відповідно до 
Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" ( до субвенції з місцевого бюджету 
на закупівлю дидатктичних матеріалів для учнів 
початкових класів, що навчаються  за новими 
методиками відповідно до Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти "Нова українська школа ).

Співфінансування з селищного бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
освіти "Нова українська школа"на закупівлю сучасних 
меблів для початкових класів нової української школи" 
(комплект шкільних меблів) (до субвенції з державного 
бюджету  на закупівлю сучасних меблів для 
початкових класів нової української школи).

Оплата за виконання комплекса робіт по 
"Реконструкції вузлу обліку газу топкової Калинівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Соборна 15, у с Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області.

Оплата  додаткової проектної документації до проекту  
"Реконструкція Воскресенської ЗОШ по 
вул.Горького,66 в смт.Воскресенське Вітовського 
району Миколаївської області".

"Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти"
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Код ФКВКБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

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 

0611150 1150 0990

Придбання системних блоків (3шт.). 24,00000 24,000 24,000

0614060 4060 0828
10,00000 10,000 10,000

277,03900 277,039 277,039

30,78200 30,782 30,782

5,34800 5,348 5,348

75,60000 75,600 75,600

292,46300 292,463 292,463

6,08000 6,080 6,080

299,99900 299,999 299,999

6,08100 6,081 6,081

0617362 7362 0490

61,55900 61,559 61,559

0617363 7363 0490

79,58013 79,58013 79,58013

"Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів"

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

клубних закладів".

Придбання б/у баяна"RoyaI Standard" для 
Калинівського будинку культури.

 Капітальний ремонт глядацької зали Будинку культури 
по вул.Михайла Грушевського, 146 в с.Пересадівка 
Вітовського району Миколаївської області (за рахунок 
коштів субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого 
розвитку).

 Капітальний ремонт глядацької зали Будинку культури 
по вул.Михайла Грушевського, 146 в с.Пересадівка 
Вітовського району Миколаївської області 
співфінансування з селищного бюджету (до субвенції з 
обласного бюджет у місцевим бюджетам на 
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку)

Здійснення технічного  нагляду за виконання робіт по 
об"єкту: капітальний ремонт глядацької зали Будинку 
культури по вул.Леніна, 146 в с.Пересадівка 
Жовтневого району Миколаївської області".

Виготовлення проекту будівництва по об"єкту: 
"Капітальний ремонт глядацької зали Будинку культури 
по вул. Центральна,62 смт Воскресенське Вітовського 
району  Миколаївської області.

 "Будинок культури: комфортні умови для розвитку 
молоді: "Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх 
систем водопроводу та каналізації Палацу культури по 
вул.Центральна,62 у смт.Воскресенське Вітовського 
району Миколаівської області" (субвенція з обласного  
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад Миколаївської області (КБКД 
41053900).

"Будинок культури: комфортні умови для розвитку 
молоді: "Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх 
систем водопроводу та каналізації Палацу культури по 
вул.Центральна,62 у смт.Воскресенське Вітовського 
району Миколаівської області "(співфінансування з 
селищного бюджету до субвенції з обласного  бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад Миколаївської області ).

 "Будинок культури: комфортні умови для розвитку 
молоді : "Капітальний ремонт частини приміщень 
Палацу культури по вул.Центральна,62 у 
смт.Воскресенське Вітовського району Миколаївської 
області" (субвенція з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад Миколаївської області (КБКД 41053900).

 "Будинок культури: комфортні умови для розвитку 
молоді: "Капітальний ремонт частини приміщень 
Палацу культури по вул.Центральна,62 у 
смт.Воскресенське Вітовського району Миколаївської 
області " (співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об"єднаних територіальних громад 
Миколаївської області ).

 "Виконання інвестиційних проектів в рамках 
формування інфраструктури об"єднаних 
територіальних громад"                                      
                                                                             
           

Придбання спеціалізованого обладнання (2 
інтерактивних (мультимедійних)комплекса: 
інтерактивна дошка, проектор, кронштейн для 
проектора, кабель передачі відеосигналу) для 
Пересадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вітовського району 
Миколаївської області".

"Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій" Капітальний ремонт та облаштування майданчику 

загально- освітньої школи І-ІІІ ступенів, с.Калинівка 
Воскресенської селищної ради (ОТГ) Вітовського 
району Миколаївської області"(за рахунок залишку 
коштів від субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окрімих територій Пост106)
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Код ФКВКБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

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 

0617363 7363 0490

0,79600 0,796 0,796

6,46400 6,464 6,464

0,53900 0,539 0,539

1,53700 1,537 1,537

40,00000 40,000 40,000

2,40000 2,400 2,400

10,00000 10,00000 10,00000

0,60000 0,60000 0,60000

40,00000 40,00000 40,00000

2,40000 2,40000 2,40000

"Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій"

Капітальний ремонт та облаштування майданчику 
загально- освітньої школи І-ІІІ ступенів, с.Калинівка 
Воскресенської селищної ради (ОТГ) Вітовського 
району Миколаївської області"(співфінансування за 
рахунок вільного залишку станом на 01.01.18р.)

Розробка проектно-кошторисної документації по 
об"єкту : "Капітальний ремонт та облаштування 
майданчику загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів, 
с.Калинівка Воскресенської селищнорї ради (ОТГ) 
Вітовського району Миколаївської 
області.Корегування)

Здійснення авторського нагляду по об"єкту : 
"Капітальний ремонт та облаштування майданчику 
загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів, с.Калинівка 
Воскресенської селищнорї ради (ОТГ) Вітовського 
району Миколаївської області.Корегування)

Здійснення технічного нагляду по об"єкту : 
"Капітальний ремонт та облаштування майданчику 
загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів, с.Калинівка 
Воскресенської селищнорї ради (ОТГ) Вітовського 
району Миколаївської області.Корегування)

Придбання мультимедійного комплекту для 
Калинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Воскресенської селищної ради Вітовського району 
Миколаївської області, вул.Соборна,15,с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області,за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій.

Придбання мультимедійного комплекту для 
Калинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Воскресенської селищної ради Вітовського району 
Миколаївської області, вул.Соборна,15,с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області, 
співфінансування з селищного бюджету (до субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій).

Придбання ноутбуку для Калинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської 
області, вул.Соборна,15,с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області, за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій.

Придбання ноутбуку для Калинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської 
області, вул.Соборна,15,с.Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області, співфінансування з 
селищного бюджету (до субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій.

Придбання мультимедійного комплекту для 
Воскресенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Воскресенської селищної ради Вітовського району 
Миколаївської області, вул.Горького,66,смт 
Воскресенське Вітовського району Миколаївської 
області, за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій.

Придбання мультимедійного комплекту для 
Воскресенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Воскресенської селищної ради Вітовського району 
Миколаївської області, вул.Горького,66,смт 
Воскресенське Вітовського району Миколаївської 
області, співфінансування з селищного бюджету (до 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій).
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Код ФКВКБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

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 

0617363 7363 0490

10,00000 10,00000 10,00000

0,60000 0,60000 0,60000

40,00000 40,00000 40,00000

2,40000 2,40000 2,40000

10,00000 10,00000 10,00000

0,60000 0,60000 0,60000

46,00000 46,00000 46,00000

2,76000 2,76000 2,76000

19,00000 19,00000 19,00000

"Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій"

Придбання ноутбуку для Воскресенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської 
області, вул.Горького,66,смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області, за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцеим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соцціально-економічного 
розвитку окремих територій.

Придбання ноутбуку для Воскресенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської 
області, вул.Горького,66,смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області, 
співфінансування з селищного бюджету (до субвенції з 
державного бюджету місцеим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соцціально-економічного розвитку 
окремих територій).

Придбання мультимедійного комплекту для 
Пересадівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Воскресенської селищної ради Вітовського району 
Миколаївської області, 
вул.Шевченка,160,с.Пересадівка Вітовського району 
Миколаївської області, за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій).

Придбання мультимедійного комплекту для 
Пересадівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Воскресенської селищної ради Вітовського району 
Миколаївської області, 
вул.Шевченка,160,с.Пересадівка Вітовського району 
Миколаївської області, співфінансування з селищного 
бюджету( до субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій).

Придбання ноутбуку для Пересадівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської 
області, вул.Шевченка,160,с.Пересадівка  Вітовського 
району Миколаївської області,за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здіснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій.

Придбання ноутбуку для Пересадівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської 
області, вул.Шевченка,160,с.Пересадівка  Вітовського 
району Миколаївської області, співфінансування з 
селищного бюджету (до субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здіснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій).

Придбання театральних костюмів для Пересадівського 
будинку культури Воскресенської селищної ради 
Вітовського району Миколаївької області,вул.Михайла 
Грушевського,146,с.Пересадівка Вітовського району 
Миколаївської області, за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій.

Придбання театральних костюмів для Пересадівського 
будинку культури Воскресенської селищної ради 
Вітовського району Миколаївької області,вул.Михайла 
Грушевського,146,с.Пересадівка Вітовського району 
Миколаївської області, за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій.

Придбання комплекту для зони відпочинку для 
Воскресенської загальноосвітньої школи, вул.Горького, 
66, смт Воскресенське Воскресенської селищної ради 
Вітовського району Миколаївської області (субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій (КБКД 41034500)).
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Код ФКВКБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

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 

0617363 7363 0490

0,19000 0,19000 0,19000

13,50000 13,50000 13,50000

0,13500 0,13500 0,13500

19,00000 19,00000 19,00000

0,19000 0,19000 0,19000

19,00000 19,00000 19,00000

0,19000 0,19000 0,19000

24,00000 24,00000 24,00000

0,24000 0,24000 0,24000

24,00000 24,00000 24,00000

"Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій"

Придбання комплекту для зони відпочинку для 
Воскресенської загальноосвітньої школи, вул.Горького, 
66, смт Воскресенське Воскресенської селищної ради 
Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування з селищного бюджету до субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій ).

Придбання комплекту меблів для класу інформатики 
Воскресенської загальноосвітньої школи, 
вул.Горького,66, смт Воскресенське Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської 
області (субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій (КБКД 
41034500)).

Придбання комплекту меблів для класу інформатики 
Воскресенської загальноосвітньої школи, 
вул.Горького,66, смт Воскресенське Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської 
області (співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій).

Придбання комплекту для зони відпочинку для 
Калинівської загальноосвітньої школи, вул.Соборна, 
15, с.Калинівка Воскресенської селищної ради 
Вітовського району Миколаївської області (субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій (КБКД 41034500)).

Придбання комплекту для зони відпочинку для 
Калинівської загальноосвітньої школи, вул.Соборна, 
15, с.Калинівка Воскресенської селищної ради 
Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування з селищного бюджету до субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій).

Придбання комплекту для зони відпочинку для 
Пересадівської загальноосвітньої школи, 
вул.Шевченка, 160, с.Пересадівка Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської 
області (субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій (КБКД 
41034500)).

Придбання комплекту для зони відпочинку для 
Пересадівської загальноосвітньої школи, 
вул.Шевченка, 160, с.Пересадівка Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської 
області (співфінансування з селищного бюджету до 
субвенцїї з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій).

Придбання мікшерного пульту Behringer РМР 4000 для 
Калинівської загальноосвітньої школи, 
вул.Соборна,15, с.Калинівка Воскресенської селищної 
ради Вітовського району Миколаївської області 
(субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій (КБКД 41034500)).

Придбання мікшерного пульту Behringer РМР 4000 для 
Калинівської загальноосвітньої школи, 
вул.Соборна,15, с.Калинівка Воскресенської селищної 
ради Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування з селищного бюджету до субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій).

Придбання акустичних систем Behringer VP 1520 (2 
шт.) для Калинівської загальноосвітньої школи, вул. 
Соборна, 15 с. Калинівка Воскресенської селищної 
ради Вітовського району Миколаївської області 
(субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій (КБКД 41034500)).
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Код ФКВКБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

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 

0617363 7363 0490

0,24000 0,24000 0,24000

16,00000 16,00000 16,00000

0,16000 0,16000 0,16000

21,00000 21,00000 21,00000

0,21000 0,21000 0,21000

40,00000 40,00000 40,00000

0,40000 0,40000 0,40000

10,00000 10,00000 10,00000

0,10000 0,10000 0,10000

Всього 6811,30213 6811,30213 6811,30213

Секретар Т.БІЛОЗОР

Начальник відділу фінансів  Ю.БЕЛЕВ'ЯТ 

"Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій"

Придбання акустичних систем Behringer VP 1520 (2 
шт.) для Калинівської загальноосвітньої школи, вул. 
Соборна, 15 с. Калинівка Воскресенської селищної 
ради Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування з селищного бюджету до субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій).

 Придбання м"ясорубки для Воскресенського 
дошкільного навчального закладу "Сонечко", 
вул.Соборна, 45, смт Воскресенське Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської 
області (субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій (КБКД 
41034500)).

 Придбання м"ясорубки для Воскресенського 
дошкільного навчального закладу "Сонечко", 
вул.Соборна, 45, смт Воскресенське Воскресенської 
селищної ради Вітовського району Миколаївської 
області (співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій).

 Придбання смарт - ТВ 50 дюймів для Пересадівської 
загальноосвітньої школи, вул. Шевченка, 160, 
с.Пересадівка Воскресенської селищної ради 
Вітовського району Миколаївської області (субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій (КБКД 41034500)).

Придбання смарт - ТВ 50 дюймів для Пересадівської 
загальноосвітньої школи, вул. Шевченка, 160, 
с.Пересадівка Воскресенської селищної ради 
Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування з селищного бюджету до субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій).

Придбання телевізорів, комп"ютерного обладнання 
для Пересадівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Воскресенської селищної ради Вітовського 
району Миколаївської області вул.Шевченка, 160, с. 
Пересадівка,Вітовський район (субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій (КБКД 41034500)).

 Придбання телевізорів, комп"ютерного обладнання 
для Пересадівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Воскресенської селищної ради Вітовського 
району Миколаївської області вул.Шевченка, 160, с. 
Пересадівка,Вітовський район (співфінансування з 
селищного бюджету до субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій).

Придбання пилососу та технічного обладнання для 
Пересадівського дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) "Колосок" вул. Михайла Грушевського, 
144, с.Пересадівка, Вітовський район (субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій (КБКД 41034500)).

Придбання пилососу та технічного обладнання для 
Пересадівського дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) "Колосок" вул. Михайла Грушевського, 
144, с.Пересадівка, Вітовський район 
(співфінансування з селищного бюджету до субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій).


